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JOGSZABÁLYOK

A Kormány 244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelete

a felsõoktatási intézmények gazdasági tanácsairól

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekez-

désében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-

zõket rendeli el:

1. §

(1) A gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény fel-

adatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésé-

re bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon

hatékony és felelõs használatát segítõ gazdasági stratégiai

döntéseket elõkészítõ és végrehajtásuk ellenõrzésében

részt vevõ, a fenntartói döntések elõkészítésében – e ren-

deletben meghatározottak szerint – közremûködõ testület.

(2) Az állami fenntartású felsõoktatási intézményben a

gazdasági tanácsot létre kell hozni, a nem állami felsõokta-

tási intézményekben – az alapító okiratban meghatározot-

tak szerint – a gazdasági tanács létrehozható.

(3) A gazdasági tanácsnak kilenc tagja van. A gazdasági

tanács tagja az lehet, aki felsõfokú végzettséggel rendelke-

zik. A gazdasági tanács tagjainak a megbízatása öt évre

szól, amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.

(4) A gazdasági tanácsba három fõt delegál a szenátus,

ebbõl egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alap-

ján. A gazdasági tanácsnak – a delegált tagokon felül – hi-

vatalból tagja a rektor és a gazdasági fõigazgató, ennek

hiányában a gazdasági igazgató. A szenátus által delegált

tagok egyike

a) jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen

mesterképzésben szerzett, vagy azzal egyenértékû szakkép-

zettséggel kell hogy rendelkezzen,

b) nem állhat a felsõoktatási intézménnyel foglalkozta-

tásra irányuló jogviszonyban.

(5) A gazdasági tanácsba egy-egy tagot delegál

a) az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-

niszter),

b)a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs

miniszter,

c)az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter,

d)az államháztartásért felelõs miniszter.

(6) A gazdasági tanács tagjai részére a delegálók utasí-

tást nem adhatnak. A gazdasági tanács (5) bekezdés szerint

delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.

A gazdasági tanács tagjával a felsõoktatási intézmény léte-

sít megbízási jogviszonyt.

(7) Nem lehet tagja a gazdasági tanácsnak az, aki

a) büntetett elõéletû,

b) polgármesteri tisztséget tölt be,

c) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a

Kormány tagja és az államtitkárok jogállásáról szóló tör-

vény szerint politikai vezetõnek minõsülõ állami vezetõi

tisztséget tölt be,

d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fize-

tett pártalkalmazottként foglalkoztatták vagy foglalkoztat-

ják, feltéve, hogy a kizáró ok megszûnése óta még nem telt

el legalább öt év,

e) önkormányzati, országgyûlési vagy európai parla-

menti képviselõ,

f) tagja a szenátusnak,

g) tagja – az (5) bekezdés szerint delegált tagok kivéte-

lével – más felsõoktatási intézmény gazdasági tanácsának,

h) az állami felsõoktatási intézmények kivételével, a

miniszter felügyelete alatt álló költségvetési szervvel köz-

alkalmazotti jogviszonyban áll,

i) betöltötte a hetvenedik életévét,

j) más felsõoktatási intézmény szenátusának a tagja,

k) más felsõoktatási intézmény vezetõ beosztású alkal-

mazottja.

(8) A rektor tekintetében – az a) és a g)–i) pont kivéte-

lével – a (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(9) A gazdasági tanács ülésére – a napirend és az elõ-

terjesztések megküldésével, az ülés elõtt legalább

öt munkanappal – meg kell hívni a kincstár képviselõjét,

aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és véle-

ményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely a

közpénz, közvagyon célszerû és gazdaságos felhaszná-

lását érinti. A megbízott részére a felsõoktatási intéz-

mény köteles a szükséges információkat megadni.

A megbízott véleményét, kérésére, a felsõoktatási intéz-

mény és a miniszter által vezetett minisztérium honlap-

ján közzé kell tenni. A megbízott a tevékenységérõl

évente legalább egyszer tájékoztatást ad a felsõoktatási

intézmény fenntartójának és a kincstárnak.

2. §

(1) A gazdasági tanács – a szervezeti és mûködési sza-

bályzat keretei között – dönt mûködésének rendjérõl, azzal

a megkötéssel, hogy

a) szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik,

b) határozatképes, ha azon 7 tag jelen van,

c) a gazdasági tanács döntéseihez a jelenlévõ szavazásra

jogosult tagok többségének támogatásával hozott döntése

szükséges,

d) a gazdasági tanács vezetõjének megbízásával kap-

csolatos döntéshez öt támogató szavazatra van szükség.

Nem vehet részt a szavazásban az, akinek jogaira vagy kö-

telezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitõl

az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem vár-

ható (elfogultság).

(2) A gazdasági tanács megalakulását a rektor készíti

elõ. A gazdasági tanács ülésére a 12. § (7) bekezdés

d) pontja szerinti szakszervezeti képviselõt – több szak-
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szervezeti képviselõ esetén a szakszervezet, vagy szak-

szervezetek által kiválasztott egy szakszervezeti képvi-

selõt – tanácskozási joggal meg kell hívni, ha a szakszer-

vezeti tagok létszáma az oktatók és kutatók együttes

létszámának egyharmadát eléri.

3. §

(1) A gazdasági tanács

a) közremûködik a szenátus döntéseinek elõkészítésé-

ben, így különösen véleményezi

aa) a felsõoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét,

ab) a minõség és teljesítmény alapján differenciáló jö-

vedelemelosztás elveit,

ac) a felsõoktatási intézmény költségvetését, éves,

illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és végrehajtá-

sának ütemtervét továbbá vagyongazdálkodási tervét,

ad) a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját,

ae) a felsõoktatási intézmény számviteli rendjét,

af) fejlesztés indítását,

ag) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szerve-

zetben részesedés szerzését, gazdálkodó szervezettel törté-

nõ együttmûködést,

ah) a felsõoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott,

valamint a tulajdonában lévõ ingó – ideértve a szellemi

terméket, más vagyoni értékû jogokat – és ingatlanvagyon

hasznosítását, elidegenítését,

ai) együttmûködési megállapodás megkötését,

aj) a felsõoktatási intézmény szervezete, szervezeti egy-

sége létesítését, átalakítását, megszüntetését;

b) gazdasági szempontból véleményezi

ba) a felsõoktatási intézmény vagy az intézmény tulaj-

donában álló, vagy többségi részesedésével mûködõ jogi

személyek által készített, egymilliárd forintot meghaladó

támogatási igényû, illetve az intézmény költségvetését ön-

rész biztosításával terhelõ pályázatokat,

bb) a felsõoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-inno-

vációs stratégiáját,

bc) a felsõoktatási intézmény kutatási programját;

c) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a sze-

nátus felhatalmazta.

(2) A gazdasági tanács figyelemmel kíséri a felsõokta-

tási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és

a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rend-

szeresen – de évente legalább két alkalommal – áttekinti

a felsõoktatási intézmény mûködését, gazdálkodását, az

alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtását.

Figyelemmel kíséri, hogy a felsõoktatási intézmény szer-

vezeti rendje igazodik-e a feladatok hatékony ellátásához.

(3) A gazdasági tanács a szenátusnál, annak eredmény-

telensége esetén a fenntartónál köteles jelezni, ha megíté-

lése szerint a felsõoktatási intézmény a gazdálkodásával, a

rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévõ ingatlan-

vagyon mûködtetésével, hasznosításával, elidegenítésével

kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti a felsõokta-

tási intézmény mûködését. Állami felsõoktatási intézmény

esetében e bekezdés vonatkozásában fenntartón az állami

vagyon felügyeletéért felelõs minisztert kell érteni.

(4) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó a

gazdasági tanács

a) javaslatára

aa) határozza meg a rektor juttatásait,

ab) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az okta-

tói, kutatói feladatoktól elkülönülõ részét;

b) részére a rektor tekintetében további munkáltatói jog-

köröket ruházhat át.

4. §

(1) A gazdasági tanácsi tagság megszûnik a megbízatás

lejártával, a tag lemondásával, illetõleg visszahívásával.

A gazdasági tanácsba delegálási joggal rendelkezõ jogo-

sult az általa delegált tagot visszahívni. A lemondás elfo-

gadása, illetve a visszahívás – a (3) bekezdésben meghatá-

rozott eset kivételével – a delegáló hatáskörébe tartozik.

(2) A gazdasági tanács elnökének – az elnök esetén a ta-

nács tagjának – kezdeményezésére vissza kell hívni azt a

tagot,

a) aki egy éven keresztül a gazdasági tanács ülésének

több mint felén nem vett részt, és mulasztását nem tudta

megfelelõ módon igazolni,

b) aki bármilyen okból a gazdasági tanácsi tagságból

eredõ feladatait – több mint fél éven keresztül – nem tudja

ellátni,

c) akivel szemben utóbb következik be olyan körül-

mény, amely miatt a gazdasági tanácsnak nem lehet tagja.

(3) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett

tagot delegálta, harminc napon belül új tagot köteles dele-

gálni. Az eljárásra alkalmazni kell az 1. §-ban meghatáro-

zottakat. Az újonnan megválasztott tag megbízatása öt év-

re szól függetlenül attól, hogy a lemondott, illetve vissza-

hívott tag megbízatásából mennyi idõ telt el.

(4) Ha a nem állami felsõoktatási intézményben hoz-

nak létre gazdasági tanácsot, a miniszter, a kormányzati te-

vékenység összehangolásáért felelõs miniszter, az állami

vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, az államháztartá-

sért felelõs miniszter 1. §-ban és e §-ban meghatározott jo-

gait és kötelességeit a fenntartó gyakorolja. A kincstár

képviselõjére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkal-

mazni.

5. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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A Kormány 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelete

a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény végrehajtásához szükséges

egyes rendelkezésekrõl

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6., 8., 13., 15., 18.,

20., 23. pontjában, valamint (2) bekezdés b) és c) pontjá-

ban, továbbá – a 35–37. § tekintetében – a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendé-

szeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII.

törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatal-

mazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket ren-

deli el:

1. A hallgatói ösztöndíjszerzõdések nyilvántartásáért

felelõs szervnek a hallgatói ösztöndíjszerzõdés

nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos eljárására

vonatkozó szabályok

1. §

(1) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja sze-

rinti visszatérítési kötelezettség alkalmazása során

a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési köte-

lezettség

aa) a hallgatói jogviszony megszûnését követõ, az Nftv.

48/I. § (2) bekezdése szerinti kiértesítés kézhezvételétõl

számított harmincadik napon,

ab) a képzés lezárása esetén a képzés végdátumát köve-

tõ, Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti kiértesítés kézhez-

vételétõl számított harmincadik napon,

ac) képzésváltás és átvétel esetén az új képzéshez kap-

csolódó hallgatói jogviszony megszûnését követõ, az

Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti kiértesítés kézhezvéte-

létõl számított harmincadik napon,

ad) az adott képzésen a képzési idõ másfélszeresének le-

teltét követõ Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti kiértesítés

kézhezvételétõl számított harmincadik napon,

b) az Nftv. 48/A. § d) pontja szerinti visszatérítési köte-

lezettség az oklevél – ennek hiányában a végbizonyítvány

– kiállítása napjától számított húsz év elteltével

válik esedékessé.

(2) Az Nftv. 48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezett-

ség teljesítését – az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében megha-

tározottakon felül – képzésenként kell számítani azzal,

hogy a hallgató számára kedvezõbb számítási módot kell

alkalmazni a teljesítés során.

(3) A hallgatói ösztöndíjszerzõdésben vállalt kötele-

zettség teljesítése szempontjából a képzési idõt tanulmá-

nyi félévben (5 hónapban) kell számolni.

(4) Képzésváltás esetén az állami (rész)ösztöndíjjal

folytatott tanulmányok idejébe beleszámít a hallgató kép-

zésváltása elõtti képzésén igénybe vett állami (rész)ösz-

töndíjjal támogatott tanulmányok ideje.

(5) Nem minõsül képzésváltásnak a felvételi jelentke-

zéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelem eredményeképpen

módosított besorolási döntés alapján más képzésen folyta-

tott tanulmány. A módosított besorolási döntésre tekintet-

tel a Hivatal új szerzõdés kötését köteles kezdeményezni.

E szerzõdés teljesítése szempontjából a módosított besoro-

lási döntés szerinti képzés képzési ideje és e képzés meg-

kezdésének idõpontja az irányadó.

2. §

(1) Az Nftv., valamint e rendelet magyar állami

(rész)ösztöndíjas képzésre történõ beiratkozásra vonatko-

zó rendelkezéseit a magyar állami (rész)ösztöndíjas kép-

zésre történõ átsorolást követõ elsõ félévre való bejelent-

kezéskor is alkalmazni kell.

(2) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a

hallgatói ösztöndíjszerzõdés-tervezet megszemélyesített

példányát az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés-

re besorolt jelentkezõ számára elektronikusan hozzáfér-

hetõvé teszi a felvételi eljárásra vonatkozó kormányren-

deletben meghatározott honlapján. A Hivatal a szerzõ-

déstervezet három eredeti példányát azon felsõoktatási

intézmény számára juttatja el, amelybe a hallgató besoro-

lásra került.

(3) A felsõoktatási intézmény képviselõje a beiratkozási

eljárás során ellenõrzi és – a hallgatói ösztöndíjszerzõdés

valamennyi eredeti példányának aláírásával – tanúsítja,

hogy meggyõzõdött a hallgatói ösztöndíjszerzõdést aláírni

szándékozó magyar állami (rész)ösztöndíjas személyazo-

nosságáról, vagy a szerzõdõ személy helyett eljáró személy

képviseleti jogosultságáról.

(4) A három eredeti aláírt példányból egy eredeti a hall-

gató, egy eredeti a felsõoktatási intézmény, egy eredeti pe-

dig a Hivatal példánya.

(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató oly mó-

don gondoskodik az ösztöndíjszerzõdés Hivatalnak törté-

nõ eljuttatásáról, hogy két példányt az aláírását követõen a

felsõoktatási intézménynél adja le, a felsõoktatási intéz-

mény pedig a beiratkozási idõszak végén valamennyi, alá-

írásra került szerzõdés egy-egy példányát együtt továbbít-

ja a Hivatal részére. A felsõoktatási intézmény a jelent-

kezõk által valamennyi alá nem írt szerzõdéspéldányt

jegyzõkönyv felvétele mellett megsemmisíti, és errõl a

jegyzõkönyv egy példányának megküldésével a Hivatalt a

beiratkozás idõszak végén értesíti.

(6) A hallgatói ösztöndíjszerzõdést az írásba foglalása

során a felvételt nyert jelentkezõ saját kezûleg írja alá,

vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-

vényben meghatározott teljes bizonyító erejû magánok-
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iratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással eljáró

képviselõje aláírásával látja el. Ebben az esetben a megha-

talmazás egy eredeti példánya a Hivatal szerzõdéspéldá-

nyának elválaszthatatlan részét képezi. A szerzõdést a Ma-

gyar Állam nevében eljáró Hivatal elnöke olyan módon

írja alá, hogy a kiküldött szerzõdéstervezeten nyomtatva

szerepel a Magyar Állam nevében eljáró Hivatal elnöké-

nek aláírásképe, valamint az egyedi hallgatói szerzõdés-

azonosító szám.

(7) Az Nftv. 48/G. §-ban foglaltakon felül a felsõokta-

tási intézmény a hallgatói jogviszony megszûnése vagy a

képzés lezárása esetén gondoskodik a hallgatói jogviszony

megszûnése vagy a képzés lezárása tényének a tanulmányi

adminisztrációs nyilvántartásban történõ rögzítésérõl, a

felsõoktatási információs rendszer által a Hivatalhoz való

megküldésérõl.

(8) Amennyiben a felvételt nyert jelentkezõ a hallgatói

ösztöndíjszerzõdést nem írja alá, részére a felsõoktatási in-

tézmény ugyanazon képzésre köteles felajánlani az ön-

költséges képzésben való részvétel lehetõségét.

3. §

A Hivatal

a) az oklevél kiállítása napjától,

b) oklevél megszerzése hiányában

ba) a hallgatói jogviszony megszûnésének napjától,

bb) párhuzamos jogviszonyban az adott képzés lezárá-

sának napjától vagy

bc) a képzési és kimeneti követelményekben meghatá-

rozott képzési idõ másfélszerese leteltének napjától

számított kilencven napon belül közli a volt magyar ál-

lami (rész)ösztöndíjas hallgatóval a szerzõdés teljesítésé-

hez szükséges feltételeket, így különösen az adott kép-

zésen a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató

álal igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét, továbbá

az általa teljesíteni szükséges hazai munkaviszony idõ-

tartamát.

4. §

A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató, amennyi-

ben az Nftv. 48/B. § (5) bekezdése szerint teljesíti a ha-

zai munkaviszonyt, akkor köteles harminc napon belül

e tényt dokumentumokkal alátámasztva bejelenteni a

Hivatalnak.

5. §

A Nftv. 48/M. § (3) bekezdése szerinti arányos vissza-

fizetési kötelezettség mértéke a hallgatói ösztöndíjszer-

zõdésben vállalt, azonban nem teljesített hazai munka-

viszony ideje és a hallgatói ösztöndíjszerzõdés szerint tel-

jesítendõ hazai munkaviszony ideje hányadosának és a tel-

jes ösztöndíj összegének a szorzata.

2. A hallgatói képzési szerzõdés

6. §

(1) Az Nftv. 39. § (3) bekezdése szerinti önköltség fize-

tése mellett folytatott képzésre tekintettel, a beiratkozást

megelõzõen a felsõoktatási intézmény és a képzésben részt

vevõ jelentkezõ által megkötött hallgatói képzési szerzõ-

dés tartalmazza

a) a képzés megnevezését,

b) az önköltség összegét,

c) rendelkezést arról, hogy a b) pont szerinti összeg az a)

pont szerinti képzésre tekintettel fennálló hallgatói jogvi-

szony ideje alatt egyoldalúan nem módosítható.

(2) A hallgatói képzési szerzõdés nyilvántartását a fel-

sõoktatási intézmény biztosítja.

3. A felsõoktatási tanév,

a hallgató teljesítményének értékelése

7. §

(1) A felsõoktatási intézmény a beiratkozáskor átadja a

hallgatónak a tanulmányai folytatásához, megtervezésé-

hez szükséges adatokat tartalmazó tájékoztatót.

(2) Egy tanév két képzési idõszakból, azaz két félév-

bõl áll.

(3) A képzési idõszak szorgalmi és vizsgaidõszakból

áll. A hallgató teljesítménye a képzési idõszak teljes ideje

alatt értékelhetõ.

(4) A hallgató teljesítményének értékelése lehet:

a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégsé-

ges (2), elégtelen (1) minõsítés,

b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem

felelt meg (1) minõsítés,

c) a felsõoktatási intézmény által bevezetett, a tanulmá-

nyi és vizsgaszabályzatban rögzített más értékelési rend-

szer, amennyiben az biztosítja az összehasonlíthatóságot.

8. §

(1) A hallgatónak az adott képzésben történõ elõrehala-

dását a megszerzett kreditek összege fejezi ki. A hallgató

az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési

idõnél rövidebb vagy hosszabb idõ alatt is megszerezheti.

(2) A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítmé-

nyét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudásá-

ra milyen értékelést kapott.
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(3) A kredittel értékelt tanulmányi teljesítményt – ha

annak elõfeltétele fennáll – bármelyik felsõoktatási intéz-

ményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, füg-

getlenül attól, hogy melyik felsõoktatási intézményben,

milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során sze-

rezték azt.

9. §

(1) A vizsgát oly módon kell megszervezni, hogy min-

den érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson.

A felsõoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy az

adott képzési idõszakban a hallgató a vizsgát megismétel-

hesse (a továbbiakban: javítóvizsga).

(2) Ha a sikertelen vizsgát követõ javítóvizsga nem

volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyan-

az az egy személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére bizto-

sítani kell, hogy az ismétlõ javítóvizsgát másik oktató

vagy vizsgabizottság elõtt tehesse le.

(3) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tu-

dása nem értékelhetõ. A vizsgáról távol maradt hallgatót

a felsõoktatási intézménynek – a térítési szabályzatában

meghatározott módon – a felmerült költségek megfizetésé-

re kell köteleznie, ha a hallgató nem igazolja, hogy távol-

maradása indokolt volt.

10. §

(1) A felsõoktatási intézmény a szorgalmi idõszak

megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles –

a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni a

képzési idõszak ismeretellenõrzési formáit és azok üte-

mezését, továbbá a vizsgaidõszak rendjét, így különö-

sen a kezdõ- és zárónapot. A felsõoktatási intézmény – a

helyben szokásos módon – köteles nyilvánosságra hozni

a szorgalmi idõszak vége elõtt legalább három héttel az

egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közremûködõk

nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmé-

nyek közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetõ-

ségét.

(2) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgasza-

bályzatában határozza meg

a) a képzési idõszakokat és azok belsõ ütemezésének

rendjét, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének sza-

bályait, az ismeretek ellenõrzésének és értékelésének

módját,

b) a vizsgákra történõ jelentkezésnek, a vizsgák meg-

szervezésének és lebonyolításának rendjét, valamint

c) azt, hogy hány mintatanterv szerinti kreditet kell

összegyûjtenie és milyen tanulmányi átlagot kell elérnie

a hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait a magyar állami

(rész)ösztöndíjas képzésben folytathassa.

11. §

(1) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság elõtt kell tenni,

amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A záró-

vizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább

egy tagja egyetemi vagy fõiskolai tanár, illetve egyetemi

vagy fõiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja

vagy ne álljon az Nftv. szerinti foglalkoztatási jogviszony-

ban az érintett felsõoktatási intézménnyel, vagy a felsõok-

tatási intézmény másik karának, szakjának oktatója le-

gyen. A záróvizsgáról jegyzõkönyvet kell vezetni.

(2) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgasza-

bályzata határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját,

a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rend-

jét, eredményének kiszámítási módját. Záróvizsgát felsõ-

oktatási intézmények közösen is szervezhetnek.

4. A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. §

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

13/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13/A. § Az elektronikus nyilvántartás kezeléséhez

szükséges informatikai háttér biztosítását, valamint az

adatkezelés tekintetében az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvény sze-

rinti, adatfeldolgozói feladatokat a Hivatal az Educatio

Kft. bevonásával látja el.”

13. §

(1) Az R1. 20. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja he-

lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A jelentkezõ a felsõoktatási intézmény szabályzatában

meghatározottak szerint a felvételi eljárás során]

„ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

és a Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantár-

gyak versenyén elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helye-

zésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra,”

[jogosult.]

(2) Az R1. 20. § (1) bekezdés a következõ g)–h) ponttal

egészül ki:

[A jelentkezõ a felsõoktatási intézmény szabályzatában

meghatározottak szerint a felvételi eljárás során]

„g) az adott sportág országos sportági szakszövetsége,

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérül-

tek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által

kiadott igazolás alapján

ga) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett

olimpiai játékokon,
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gb) A FIDE által szervezett Sakkolimpián,

gc) 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketlimpián

szereplõ sportágban világ- vagy Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezésért 16 többletpontra,

h) az adott sportág országos sportági szakszövetsége,

illetve a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott igazolás

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által nyilvántar-

tott sportágban

ha) országos sportági szakszövetség által szervezett or-

szágos bajnokságon,

hb) a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diák-

olimpián

elért legalább 3. helyezésért 8 többletpontra”

[jogosult.]

14. §

Az R1. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-

kezés lép:

„(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarorszá-

gon tanulmányokat folytató személyek, illetve a miniszter

döntése alapján a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény szerint – hallgatói jogviszony keretében,

legalább két féléves – elõkészítõ tanulmányokat folytatott

és e tanulmányok zárásaként eredményes záróvizsgát tett

személyek, valamint a miniszter döntése alapján a felsõok-

tatási intézmény által szervezett elõkészítõ képzésben

eredményesen részt vett hátrányos helyzetû személyek fel-

vételi összpontszáma 500 pont. Ezeknek a személyeknek

a körérõl a miniszter által meghatározott szervezet tájé-

koztatja a felsõoktatási intézményeket.”

15. §

Az R1. 46. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(2) A 15. § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából

természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a ké-

mia, a földrajz (földünk és környezetünk), a természettu-

domány tantárgyak.”

16. §

Az R1. a következõ 49. §-sal egészül ki:

„49. § E rendeletnek a nemzeti felsõoktatásról szóló

2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes

rendelkezésekrõl szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rende-

let 13–15. §-ával és 18. § f) pontjával megállapított 20. §

(1) bekezdés c) pont ca) alpontját, g)–h) pontját és (3) be-

kezdését, 21. § (2) bekezdését és 46. § (2) bekezdését elsõ

alkalommal a 2013. évi keresztféléves felvételi eljárás so-

rán kell alkalmazni.”

17. §

(1) Az R1. 4. számú melléklet 2. pont „pszichológia”

sora a következõ szöveggel lép hatályba:

[2. Bölcsészettudomány képzési terület]

pszichológia A felsorolt tárgyak közül

egyet emelt szinten kell

teljesíteni: angol nyelv,

biológia, francia nyelv,

magyar nyelv és irodalom,

történelem, matematika, német

nyelv, orosz nyelv.

(2) Az R1. 4. számú melléklet 5. pontja a következõ

szöveggel lép hatályba:

[5. Mûszaki képzési terület]

Alapképzési szakok
Emelt szintû érettségi

követelmény

építész (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül

egyet emelt szinten kell

teljesíteni: fizika, matematika,

építészeti és építési

alapismeretek.

építészmérnök A felsorolt tárgyak közül

egyet emelt szinten kell

teljesíteni: fizika, matematika,

építészeti és építési

alapismeretek.

energetikai mérnöki A felsorolt tárgyak közül

egyet emelt szinten kell

teljesíteni: fizika, matematika.

18. §

Az R1.

a) 1. § (2) bekezdésében „a felsõoktatási törvény” szö-

vegrész helyébe „a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény)”,

b) 2. § (1) bekezdésében a „3. §-ában” szövegrész he-

lyébe a „1. § (2) bekezdésében”,

c) 3. § (6) bekezdésében „A Nemzeti Erõforrás Minisz-

térium” szövegrész helyébe „Az Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma”,

d) 5. § (7) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szö-

vegrész helyébe a „Magyarország”,

e) 8. § (2) bekezdésében az „oktatási és kulturális” szö-

vegrész helyébe az „oktatásért felelõs”,

f) 20. § (3) bekezdésében az „a), b), d), e) és f) pontja”

szövegrész helyébe a „b), d)–h) pontja”,

g) 34. §-ában a „43. § (4) bekezdése” szövegrész helyé-

be a „40. § (7) bekezdése”,

h) 3. §-át megelõzõ alcímében, 4. §-ában, 5. § (2) bekez-

désében, 6. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés d) pont-

jában, 14. §-át megelõzõ alcímében, 24. §-át megelõzõ al-
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címében, 24. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 25. §

(3) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében a „felsõfokú”

szövegrész helyébe a „felsõoktatási”

szöveg lép.

19. §

Hatályát veszti az R1.

a) bevezetõ részében a „(a továbbiakban: felsõoktatási

törvény)”, valamint az 5. § (2) bekezdés a) pontjában az

„(államilag támogatott, vagy költségtérítéses)” szöveg-

rész,

b) 20. § (1) bekezdés a) pontja.

5. Az Oktatási Hivatalról szóló

307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R2.) 4/A. § (1) bekezdés b) pont-

ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány a Hivatalt jelöli ki:]

„b) az Nftv. szerinti felsõoktatási információs rendszer

mûködéséért felelõs szervként, a felsõoktatási intézmé-

nyek nyilvántartását vezetõ szervként, továbbá a hallgatói

ösztöndíjszerzõdések tekintetében a hallgatói szerzõdések

nyilvántartásáért felelõs szervként.”

21. §

Az R2. 4/D. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:

[A Hivatalnak az oktatási ágazati jogszabályokban, kü-

lönösen]

„g) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.)

Korm. rendeletben,”

[meghatározott feladatai ellátáshoz szükséges nyilván-

tartások mûködését szolgáló elektronikus adatbázisok és

alkalmazások létrehozatalával, üzemeltetésével és infor-

matikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az

adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezé-

si jogról és az információszabadságról szóló törvény sze-

rinti adatfeldolgozói feladatokat az Educatio Társadalmi

Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.]

22. §

Az R2. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-

kezés lép:

„(1) A Hivatal a felsõoktatási intézmények nyilvántartását

vezetõ szervként közigazgatási hatósági eljárás keretében

a) elsõ fokon eljár

aa) a felsõoktatási intézmény létesítésével, átalakulásá-

val (egyesülés, szétválás, kiválás, csatlakozás, beolvadás),

megszüntetésével,

ab) a felsõoktatási intézmény Magyarország területén

kívül folytatott székhelyen kívüli képzésével,

ac) szakirányú továbbképzés létesítésével, alap- vagy

mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsõoktatási

szakképzés indításával,

ad) felsõoktatási intézmény alapító okiratának módosí-

tásával,

ae) diákotthon nyilvántartásba vételével,

af) külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mû-

ködésének engedélyezésével,

ag) a felsõoktatási intézmények mûködési engedélyé-

nek módosításával, maximális hallgatói létszám megálla-

pításával,

ah) a felsõoktatási intézmények mûködési engedélyé-

nek ötévenkénti felülvizsgálatával,

ai) a Magyarországon mûködõ külföldi felsõoktatási in-

tézmények mûködési engedélyének ötévenkénti felülvizs-

gálatával

kapcsolatos hatósági ügyekben;

b) az Nftv. 19. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyil-

vántartást vezet;

c) vezeti a nem költségvetési szervként mûködõ felsõ-

oktatási intézmények közhasznúsági nyilvántartását;

d) közremûködik a nem állami, valamint a külföldi fel-

sõoktatási intézmények feletti törvényességi ellenõrzési

eljárásban, hatósági ellenõrzést folytat.”

23. §

Az R2. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) A Hivatal a felsõoktatási intézmények nyil-

vántartását vezetõ szervként nyilvántartásba veszi

a) a felsõoktatási intézményeket,

b) a Magyarország területén engedéllyel mûködõ kül-

földi felsõoktatási intézményeket,

c) a felsõoktatási intézményhez szervezetileg nem tarto-

zó diákotthonokat,

d) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot, a

Felsõoktatási Tervezési Testületet, a Magyar Rektori Kon-

ferenciát, a Doktoranduszok Országos Szövetségét és a

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját.

(2) A Hivatal a felsõoktatási intézmények nyilvántartá-

sát vezetõ szervként a felsõoktatási intézmény mûködésé-

vel összefüggésben nyilvántartásba veszi különösen

a) az alap- és mesterképzés indítását, doktori iskola ala-

pítását,

b) a kar létesítését,

c) a felsõoktatási szakképzés, illetve szakirányú tovább-

képzés indítását,

d) a felsõoktatási intézmények együttmûködési meg-

állapodását,
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e) a felsõoktatási intézmény megszûnése esetére a fenn-

tartó által másik felsõoktatási intézménnyel kötött meg-

állapodást,

f) a fenntartói jog átadásáról kötött megállapodást,

g) nem állami felsõoktatási intézmény közhasznú jog-

állását,

h) a felsõoktatási intézmény alapító okiratában szereplõ,

az Nftv. 2. melléklet I. része szerinti adatokat,

i) mûködési engedéllyel rendelkezõ külföldi felsõokta-

tási intézmény képzése indítását,

j) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyta-

tásának általános szabályairól szóló törvény szerinti sza-

bad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ szolgáltatót,

k) a felsõoktatási intézmény tisztségviselõirõl az Nftv.

3. melléklet II/A. rész ab) pontja szerinti adatokat,

l) a felsõoktatási intézmény kollégiumait, valamint a

szakkollégiumokat,

m) a felsõoktatási információs rendszer intézménytör-

zsében nyilvántartandó, külön jogszabályban nevesített

adatokat.”

24. §

Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében „a felsõoktatásról szóló 2005.

évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.)” szöveg-

rész helyébe „a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)”,

b) 4/D. § (2) bekezdés d) pontjában „az Ftv.-ben” szö-

vegrész helyébe „az Nftv.-ben”,

c) 4/D. § (2) bekezdés záró szövegrészében „a szemé-

lyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvános-

ságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény” szövegrész helyé-

be „az információs önrendelkezési jogról és az informá-

ciószabadságról szóló törvény”,

d) 17. § (1)–(3) bekezdésében, 18. § (2)–(3) bekezdés-

ben a „felsõoktatási regisztrációs központként” szöveg-

rész helyébe a „felsõoktatási intézmények nyilvántartását

vezetõ szervként”

szöveg lép.

25. §

Hatályát veszti az R2. 18. § (3) bekezdésének „[Ftv.

107. § (3)–(4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés]” szövegrésze.

6. A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól

és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

26. §

(1) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól

és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.

(III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) be-

kezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következõ rendelke-

zés lép:

[E rendelet alkalmazásában

g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejû

felsõfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve

egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben

részt vevõ hallgató, aki]

„ga) államilag támogatott képzési formában, vagy ma-

gyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy”.

(2) Az R3. 2. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal

egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„i) államilag támogatott hallgató: az államilag támoga-

tott képzésben részt vevõ hallgató, valamint 2012 szeptem-

berétõl kezdõdõen magyar állami (rész)ösztöndíjas képzés-

re felvételt nyert hallgató. A magyar állami ösztöndíjas hall-

gatóhoz képest a magyar állami részösztöndíjas hallgatót a

jogosultsági elszámoláskor és a részére biztosított támoga-

tások tekintetében 0,5-ös szorzóval kell figyelembe venni.”

27. §

Az R3. 7. § e) pont ee) alpontja helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

[A felsõoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz

rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken hasz-

nálhatja fel:

e) az intézményi mûködési költségek finanszírozására]

„ee) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok

mûködésének támogatása.”

28. §

Az R3. 8. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelke-

zés lép:

„(2) A 7. § ba)–bb) és be)–bf) pontja szerinti juttatások

kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tar-

tozó felsõfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes,

osztatlan és mesterképzésben részt vevõ hallgatók után

biztosított

a) hallgatói normatíva legalább 20 százalékát,

b) lakhatási támogatás normatívája intézményi hatáskör-

ben megállapított mértékét, de legalább 30 százalékát, és

c) tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális nor-

matíva 56 százalékát.”

29. §

Az R3. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A 7. § ea) pontja szerint kell felhasználni a tan-

könyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva

e rendelet hatálya alá tartozó felsõfokú szakképzésben,
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alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben

részt vevõ hallgatók után biztosított intézményi összegé-

nek 24%-át.

(2) A 7. § eb) pontja szerint kell felhasználni a tan-

könyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva e

rendelet hatálya alá tartozó hallgatói után biztosított intéz-

ményi összegének 20%-át.

(3) A 7. § ab) pontja szerint kell felhasználni a köztársa-

sági ösztöndíj e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után

biztosított intézményi összegét.

(4) A 7. § ec) pontja szerint kell felhasználni a kollégiu-

mi támogatás intézményi összegét.

(5) A 7. § ed) pontja szerint kell felhasználni a lakhatási

támogatás e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biz-

tosított intézményi összegének intézményi hatáskörben

megállapított mértékét, de legfeljebb 70%-át.

(6) A 7. § ee) pontja szerint kell felhasználni a hallgatói

normatíva e rendelet hatálya alá tartozó hallgatók után biz-

tosított intézményi összegének minimum 1%-át.”

30. §

Az R3. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-

kezés lép:

„(1) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önkölt-

séges képzésben részt vevõ nem magyar állampolgárságú

hallgató részére tanévenként az oktatásért felelõs minisz-

ter ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás

alapján miniszteri ösztöndíjjal felvételt nyert harmadik or-

szágbeli állampolgárságú személlyel nem kell hallgatói

ösztöndíjszerzõdést kötni.”

31. §

Az R3. 29. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendel-

kezés lép:

„(1) Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses,

valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve az ön-

költséges képzési forma közötti átsorolásról szóló döntést

a tanév végén a képzési idõszak lezárását követõen, de leg-

késõbb a következõ képzési idõszak kezdetét megelõzõ

30 nappal kell meghozni.”

32. §

Az R3.

a) 1. § (1) bekezdésében „a felsõoktatási törvény

3. §-ában” szövegrész helyébe „a nemzeti felsõoktatásról

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. §

(2) bekezdésében”,

b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában „a felsõoktatási tör-

vény 125. §-a (3) bekezdése alapján” szövegrész helyébe

„az Nftv. 82. §-ában foglaltak szerint”,

c) 4. § (5) bekezdésében „a felsõoktatási törvény

125. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe „az Nftv.

82. § (2) bekezdése”,

d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjá-

ban „a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdése” szö-

vegrész helyébe „az Nftv. 84. § (2) bekezdése”,

e) 10. § (6) bekezdésében „– a felsõoktatási törvény

78. §-a (2) bekezdése alapján –” szövegrész helyébe „– az

Nftv. 61. § (2) bekezdése alapján –”,

f) 11. § (2) bekezdésében „a felsõoktatási törvény

126. §-ának (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe

„az Nftv. 46. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján az önkölt-

ség, illetve”,

g) 12. § (3) bekezdésében „a felsõoktatási törvény

52. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe „az Nftv.

41. § (1) bekezdése”,

h) 20. § (4) bekezdésében „az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztériumnak” szövegrész helyébe „az Emberi Erõforrá-

sok Minisztériumának”,

i) 25. § (2) bekezdés a) pontjában a „nemzeti vagy etni-

kai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „nemzetiséghez”,

j) 25. § (6) bekezdésében a „nemzeti vagy etnikai ki-

sebbség országos kisebbségi önkormányzatához” szöveg-

rész helyébe „országos nemzetiségi önkormányzathoz”,

k) 25. § (6) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében, 36. §

(2) és (3) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisz-

térium” szövegrész helyébe az „Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma”,

l) 18. § (4) és (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdé-

sében, 24. § (7) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében,

26. § (1) bekezdésében, 26/A. § (1) bekezdésében, 27. §

(2) és (4) bekezdésében az „oktatási és kulturális minisz-

ter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter”,

m) 24. § (4) bekezdésében az „oktatási és kulturális mi-

niszternek” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs mi-

niszternek”

szöveg lép.

33. §

Hatályát veszti az R3.

a) 4. § (6) bekezdésében „a felsõoktatási törvény

27. §-ának (11) bekezdése szerint” szövegrész,

b) 10. § (4) bekezdésében „ , a felsõoktatási törvény

46. §-ának (9) bekezdése szerinti” szövegrész,

c) 34. § (1) bekezdésében „a felsõoktatási törvény

129. §-ának (4) bekezdése szerinti” szövegrész,

d) 4. §-át megelõzõ alcímben „[a felsõoktatási törvény

46. §-a (5) bekezdésének c) pontjához]”, 6. §-át megelõzõ

alcímben „[a felsõoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésé-

nek a) pontjához]”, 12. és 13. §-át megelõzõ alcímben

„[a felsõoktatási törvény 51. §-a (3) bekezdésének b) pont-

jához]”, 15. §-át megelõzõ alcímben „[a felsõoktatási tör-

vény 51. §-a (3) bekezdésének c) pontjához]”, 22. §-át

megelõzõ alcímben „[a felsõoktatási törvény 52. §-ának
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(8) bekezdéséhez]”, 24. §-át megelõzõ alcímben „[a felsõ-

oktatási törvény 104. §-ának (5) bekezdéséhez]”, 25. §-át

megelõzõ alcímben „[a felsõoktatási törvény 118. §-ának

(6) bekezdéséhez]”, 26. §-át megelõzõ alcímben „[a felsõ-

oktatási törvény 119. §-ának (3) bekezdéséhez]”, 29. §-át

megelõzõ alcímben „[a felsõoktatási törvény 55. §-ának

(6) bekezdéséhez]”, 32. §-át megelõzõ alcímben „[a felsõ-

oktatási törvény 129. §-ának (2) bekezdéséhez]”, 34. §-át

megelõzõ alcímben „[a felsõoktatási törvény 129. §-ának

(4) bekezdéséhez]”, 35. §-át megelõzõ alcímben „[a felsõ-

oktatási törvény 130. §-ának (7) bekezdéséhez]” szöveg-

rész.

7. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

34. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.

(IV. 5.) Korm. rendelet a következõ 38. §-sal egészül ki:

„38. § E rendelet alkalmazásában az államilag támoga-

tott hallgatón 2012 szeptemberétõl kezdõdõen a magyar

állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatót, költségtérí-

téses hallgatón 2012 szeptemberétõl az önköltséges hall-

gatót is érteni kell.”

8. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl,

valamint a közigazgatási, rendészeti

és katonai felsõoktatásról szóló

2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-

igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló

2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-

hajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-

vábbiakban: R4.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal – ha jog-

szabály másként nem rendelkezik – az Egyetem köt ösz-

töndíjszerzõdést azzal, hogy

a) a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény 48/A., 48/C.,

48/D. és 48/R. §-ában a Magyar Államon az Egyetemet

kell érteni,

b) a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény 48/D. §

(4)–(5) bekezdésében, 48/G. § c) pontjában, 48/H. §-ában,

48/I. §-ában, 48/N. § (1) bekezdésében és 48/O. § (1) be-

kezdésében foglalt feladatok esetén a hallgatói szerzõdé-

sek nyilvántartásáért felelõs szervként – a közszolgálati

ösztöndíjszerzõdések tekintetében – az Egyetem jár el,

c) a hallgatói jogviszony megszûnéséig vagy az adott

képzésen a képzési és kimeneti követelményben megha-

tározott idõ másfélszeresének leteltéig a nemzeti felsõ-

oktatásról szóló törvény 48/E. §-ában, 48/K. §-ában és

48/P. §-ában meghatározott nyilvántartási, illetve hatósági

feladatok esetén a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért

felelõs szervként – a közszolgálati ösztöndíjszerzõdések

tekintetében – az Egyetem jár el.”

36. §

Az R4. 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közszolgálati ösztöndíjszerzõdés tartalmazza a

nemzeti felsõoktatásról szóló törvényben a hallgatói ösz-

töndíjszerzõdésre meghatározott feltételeket.”

37. §

Az R4. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § E rendeletnek a nemzeti felsõoktatásról szóló

2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes

rendelkezésekrõl szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rende-

let 35–36. §-ával megállapított 8. § (1)–(1a) bekezdését

2012. szeptember 1-jétõl kell alkalmazni.”

9. Záró rendelkezések

38. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-

vétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 20–25. § 2012. szeptember 2-án lép hatályba.

(3) A 6. §-nak megfelelõ hallgatói képzési szerzõdést a

2012/2013. tanévben új belépõ hallgatókra kell elõször al-

kalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi

CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e), g), h), j), l), o) és

p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a – 10. alcím te-

kintetében az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. §

(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
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51. §, az 52. § és az 56. § a) pontja tekintetében a nemzeti

köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) be-

kezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 55. §

és az 57. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekez-

désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében el-

járva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatá-

rozott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

A KÖZNEVELÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása

és mûködtetése

1. §

(1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiak-

ban: KIR) országos, elektronikus nyilvántartási és adat-

szolgáltatási rendszer.

(2) A KIR részeként önálló alrendszerként kell nyilván-

tartani

1. a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot el-

látó köznevelési intézmény (a továbbiakban együtt: köz-

nevelési intézmény), továbbá azok fenntartóinak közérde-

kû adatait és közérdekbõl nyilvános adatait (a továbbiak-

ban: intézménytörzs),

2. a gyermek, a tanuló, az alkalmazott és az óraadó sze-

mélyes adatait (a továbbiakban: személyi nyilvántartás),

3. a köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos

pénzügyi és gazdálkodási adatokat,

4. a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetû

gyermekkel, tanulóval kapcsolatos statisztikai adatokat,

5. a kötelezõ köznevelési közfeladatot ellátó köznevelé-

si intézmény körzethatárait,

6. a feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és

köznevelés-fejlesztési terveket (a továbbiakban együtt:

fejlesztési terv), a köznevelési közfeladat ellátásában részt

vevõ köznevelési intézményre vonatkozó adatokat,

7. a köznevelési intézmény információs tájékoztató

rendszerét,

8. a köznevelési intézményt és fenntartóját ellenõrzõ

közigazgatási hatóságok, szervek ellenõrzési munkatervét

és ellenõrzéseik eredményeit,

9. a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos jelen-

téseket,

10. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program kere-

tében a köznevelési intézményektõl begyûjtött adatokat

(a továbbiakban: OSAP-jelentés),

11. a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szük-

séges adatokat, a középfokú iskolák tanulmányi területeit

(a továbbiakban: KIFIR),

12. az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges

adatokat, az érettségi vizsgák alapján kiadott bizonyítvá-

nyok adatait, a tanúsítványok és a törzslapkivonatok ada-

tait,

13. a diákigazolványok és a pedagógus igazolványok

adatait,

14. a tankönyvjegyzékkel és a tankönyvrendeléssel kap-

csolatos adatokat,

15. az adatszolgáltatásra kötelezettekkel történõ kom-

munikációra szolgáló felületet,

16. a tanulói teljesítménymérések lebonyolításához

szükséges adatokat, a tanulók teljesítményével kapcsola-

tos mérési eredményeket,

17. a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes

fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ille-

tékes kormányhivatal) által megküldött, köznevelési intéz-

mény által felvett baleseti jegyzõkönyvek alapján készített

jelentést,

18. az országos szakértõi és vizsgaelnöki névjegyzéket,

19. a pedagógus-továbbképzésben részt vevõ szerveze-

tek nyilvántartását.

(3) A KIR-t úgy kell felépíteni és fejleszteni, hogy

a) az azonos adatokat csak egyszer lehessen megadni és

csak egy – a (2) bekezdés szerinti – alrendszerben lehessen

megváltoztatni,

b) segítse a hatósági döntéshozatalt, a szakmai feladatok

ellátását, az ágazati és a fenntartói tervezés feladatait,

c) alkalmas legyen az oktatásért felelõs miniszter (a to-

vábbiakban: miniszter) által engedélyezett, a köznevelési

intézmények és fenntartóik által használt vagy a közigaz-

gatási szerv által vezetett elektronikus információs nyil-

vántartásokkal való együttmûködésre,

d) a begyûjtött és tárolt adatokból különbözõ lekérdezé-

sekkel összehasonlító elemzéseket lehessen készíteni,

e) a begyûjtött és tárolt adatokból az Európai Unió köz-

vetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott sta-

tisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetõk le-

gyenek.

(4) A KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat statisz-

tikai célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás céljá-

ra személyazonosításra alkalmatlan módon átadható. Az

adatkérés módját, a közérdekû adatokat a KIR honlapján

közzé kell tenni. A statisztikai céllal készült adatok a KIR

honlapján megjeleníthetõk.

(5) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak meg-

valósítása érdekében statisztikai adatok, valamint – a kizá-

rólag törvényi felhatalmazás alapján – átadható személyes

adatok átadásának módját az adatkezelõ és az Oktatási Hi-

vatal (a továbbiakban: Hivatal) között létrejött írásbeli

szerzõdés határozza meg.

2. A KIR részére történõ adatszolgáltatás módjai

2. §

(1) Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köz-

nevelési intézmény képviseletére jogosult személy, a köz-

igazgatási szerv képviselõje és a jegyzõ (a továbbiakban

együtt: adatszolgáltató) a KIR honlapján keresztül, leg-
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alább fokozott biztonságú elektronikus aláírással küldi

meg.

(2) Ha a KIR valamelyik alrendszerében az elektronikus

hitelesítés nem megoldott, az adatokat a Hivatal által a

KIR honlapján meghatározott módon kell rögzíteni és a

KIR-ben rögzített adatokból elõállított adatlapot postai

úton kell megküldeni a KIR részére.

(3) Az intézményi adatszolgáltatást – ha a KIR-ben en-

nek technikai feltételei adottak – akkreditált intézményi

adminisztrációs rendszeren keresztül kell megvalósítani.

(4) A Hivatal a KIR-hez való hozzáférést biztosítja azon

köznevelési intézmények számára, amelyek a 2011/2012.

tanévet megelõzõen nem voltak jogosultak az akkreditált

intézményi adminisztrációs rendszernek az informatikai

normatívából történõ beszerzésére, vagy jogosultak vol-

tak, de nem szereztek be ilyen rendszert.

3. §

(1) A Hivatal – a fenntartó kérelmére – a KIR vala-

mennyi alrendszere tekintetében abban az esetben engedé-

lyezheti a kizárólagosan papír alapú adatküldést, ha az in-

ternet-hozzáférés sem a fenntartó, sem a köznevelési intéz-

mény székhelye szerinti településen nem biztosított.

(2) Papír alapú adatszolgáltatás esetén fel kell tüntetni

az adatszolgáltató fenntartó vagy az adatszolgáltató köz-

nevelési intézmény

a) képviseletére jogosult személy aláírását az aláírási

címpéldány alapján és a

b) körbélyegzõjének lenyomatát.

(3) A Hivatal az adatszolgáltatási kötelezettség telje-

sítéséhez szükséges formanyomtatványokat a papír ala-

pú adatszolgáltatásra vonatkozó engedéllyel együtt kül-

di meg az adatszolgáltató részére, és egyidejûleg tájé-

koztatást ad az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatási

kötelezettségérõl és annak határidejérõl. A Hivatal az

engedély érvényességének ideje alatt megküldi az adat-

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi forma-

nyomtatványt.

(4) Az intézménytörzsbe történõ bejelentkezés papír

alapon történõ teljesítése esetén csatolni kell a fenntartó

és a köznevelési intézmény képviseletére jogosult sze-

mély aláírási címpéldányát, amely lehet közjegyzõ által

hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által cég-

bejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban ellenjegyzett

aláírásminta.

(5) A papír alapú adatküldésre vonatkozó engedély

annak visszavonásáig érvényes. A Hivatal a papír ala-

pú adatszolgáltatásra vonatkozó engedélyt évente jú-

nius és július hónapban felülvizsgálja, amelynek kereté-

ben tájékozódik a fenntartó és a köznevelési intézmény

székhelye szerinti település internet-lefedettségérõl, és

beszerzi a fenntartó erre vonatkozó nyilatkozatát.

3. Az intézménytörzs

4. §

(1) Az intézménytörzs tartalmazza

1. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintéz-

mény hivatalos nevét,

2. a köznevelési intézmény székhelyét és a köznevelési

feladatot ellátó telephelyeit,

3. a köznevelési intézmény székhelyén az intézményve-

zetõ, telephelyen mûködõ tagintézmény esetén a tagintéz-

mény vezetõjének nevét, elérhetõségeit,

4. feladat-ellátási helyenként – az oktatás munkarendje

szerinti bontásban – a köznevelési és egyéb alapfeladato-

kat, az alapfokú mûvészetoktatás esetén a mûvészeti ágat,

a tanszakok nevét, szakképzési feladatok esetén az OKJ

azonosítót és a szakképesítés megnevezését, az évfolya-

mok számát,

5. nevelési-oktatási intézmény esetén feladat-ellátási

helyenként az óvodai csoportszobák, kollégiumi háló és

tantermek, a férõhelyek maximális számát, közismereti

képzést nyújtó és a gyakorlati képzésben részt vevõ isko-

la esetén a tantermek számát, a nappali rendszerben és a

gyakorlati képzésben felvehetõ legmagasabb tanulólét-

számot,

6. azt, hogy mely telephelyen mûködik tagintézmény,

7. feladat-ellátási helyenként a tornaterem, uszoda, kony-

ha, iskolai könyvtár, természetlabor, tanmûhely, sportpálya

meglétét,

8. az alapító nevét, székhelyét, típusát,

9. a fenntartó telefonszámát, e-mail címét, faxszá-

mát (a továbbiakban együtt: elérhetõség), nevét, szék-

helyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét,

valamint a fenntartó képviseletére jogosult nevét és be-

osztását,

10. feladat-ellátási helyenként a köznevelési feladatel-

látásba bevont épület mûködtetõjének nevét, székhelyét,

típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, elérhetõsé-

geit, valamint a mûködtetõ képviseletére jogosult nevét és

beosztását,

11. a köznevelési intézmény honlapjának címét, adó-

számát,

12. költségvetési szerv esetén a törzskönyvi azonosító

számot (PIR szám),

13. az alapító okirat keltét,

14. a mûködést megalapozó jogerõs mûködési enge-

délyt, a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentumot,

a mûködéshez szükséges határozat számát, keltét és az en-

gedélyezõ hatóság nevét.

(2) Az intézménytörzsben a nemzeti köznevelésrõl

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)

21. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból átvett adato-

kat és okiratokat változatlan tartalommal kell nyilvántar-

tani.
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5. §

(1) Az intézménytörzsben a köznevelési intézmény hat

számjegybõl álló OM azonosítóval szerepel.

(2) A köznevelési intézménynek egy OM azonosítója

lehet.

(3) A köznevelési intézmény OM azonosítója, hivatalos

neve, címe, a képviselõjének neve és elérhetõségei a KIR

honlapjáról bárki számára térítésmentesen hozzáférhetõ.

(4) Az intézménytörzsben az (1) bekezdés szerinti OM

azonosítóval szerepel a szünetelõ, a megszûnt köznevelési

intézmény, a szünetelõ, a megszûnt köznevelési feladat, a

szünetelõ, a megszûnt feladat-ellátási hely, továbbá a meg-

szûnés ideje, a szünetelés idõtartama, valamint a változás-

sal kapcsolatban a hatálybalépés, a változás jogcíme.

(5) Ha a köznevelési intézmény megszûnt, a Hivatal in-

tézkedik arról, hogy az intézménytörzsbõl való törléssel

egyidejûleg törlésre kerüljön a KIR honlapján keresztül

nyilvánosan elérhetõ alrendszerekbõl a megszûnt közne-

velési intézmény valamennyi adata.

6. §

(1) A Hivatal minden év október 31-ig az intézmény-

törzs adatai alapján a KIR honlapján táblázatos formában

közzéteszi a köznevelési intézmények hivatalos jegyzékét.

(2) A köznevelési intézmények hivatalos jegyzéke me-

gyei bontásban tartalmazza a megszûnt, szünetelõ és mû-

ködõ köznevelési intézmények

a) nevét, székhelyét, OM azonosítóját,

b) fenntartójának nevét, székhelyét, képviselõjét, a

fenntartó típusát,

c) a jegyzék közzétételekor mûködõ

ca) köznevelési intézmény és fenntartó valamennyi el-

érhetõségét,

cb) köznevelési intézmény esetén feladat-ellátási he-

lyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat,

cc) tagintézmény címét és képviselõjét,

cd) köznevelési intézmény képviselõjének nevét.

4. Bejelentkezés a KIR-be, az OM azonosító igénylése,

a változás-bejelentés

7. §

(1) Az újonnan létesített köznevelési intézmény számá-

ra az OM azonosító kiadását, ha a köznevelési intézmény

a) mûködéséhez engedély szükséges, az illetékes kor-

mányhivatal,

b) törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kezdheti meg

a mûködését, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:

kincstár),

c) nemzetközi, külföldi nevelési-oktatási intézmény

vagy a miniszter egyedi engedélyével rendelkezik, a mi-

niszter

a KIR-en keresztül kezdeményezi.

(2) Az állami intézményfenntartó központ által fenntar-

tott köznevelési intézmény OM azonosítójának kiadása

iránt a Hivatal – a nyilvántartásba vételt követõ öt napon

belül – intézkedik.

(3) Az illetékes kormányhivatal és a miniszter a közne-

velési intézmény mûködési engedélyét a jogerõre emelke-

dését követõ öt napon belül küldi meg a Hivatal számára,

egyúttal csatolja

a) a köznevelési intézmény

aa) jogerõs nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot,

költségvetési szerv esetén a törzskönyvi bejegyzésrõl

szóló törzskönyvi igazolást,

ab) egységes szerkezetû alapító okiratát,

ac) nem köznevelési feladatát engedélyezõ jogerõs mû-

ködési engedélyét,

b) a fenntartónak a köznevelési intézmény alapítására,

fenntartására jogosító okiratait, ha a fenntartó e tevékenysé-

get nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el.

(4) A kincstár a köznevelési intézmény egységes szer-

kezetû alapító okiratát a nyilvántartásba vételt követõ

öt napon belül juttatja el a KIR részére.

8. §

(1) Az új fenntartó a köznevelési intézmény mûködésé-

hez szükséges engedély jogerõre emelkedését követõ öt

napon belül a KIR honlapján keresztül megadja a fenntartó

hivatalos nevét, adószámát, KSH statisztikai számjelét,

székhelyét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztá-

sát, elérhetõségeit, az új köznevelési intézmény hivatalos

nevét és székhelyét, elérhetõségeit. A fenntartó ezzel az

adatszolgáltatással tesz eleget az Nkt.-ban elõírt, a KIR-be

történõ bejelentkezési kötelezettségének.

(2) Ha a fenntartó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségé-

nek nem tesz eleget, a Hivatal a 7. § (3) és (4) bekezdése

szerinti adatok és okiratok közlését követõ öt napon belül

felhívja a fenntartó képviselõjét, hogy a KIR honlapján ke-

resztül, az ott meghatározott módon adja meg a fenntartó,

valamint a köznevelési intézmény közérdekû és közérdek-

bõl nyilvános, de még nem közölt adatait. A köznevelési in-

tézmény adatait a fenntartó helyett a köznevelési intézmény

képviseletére jogosult személy is megküldheti. A fenntartó

ezzel az adatszolgáltatással tesz eleget az Nkt.-ban elõírt,

a KIR-be történõ bejelentkezési kötelezettségének.

9. §

(1) A KIR-be szolgáltatott adatokat és a 7. § (3) és

(4) bekezdése szerinti okiratokat a Hivatal megvizsgálja,

és ha a bejelentés formai szempontból megfelel az e rende-
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letben foglaltaknak, a köznevelési intézménynek és fenn-

tartójának adatait az azok közlésétõl számított nyolc napon

belül a KIR honlapján hozzáférhetõvé teszi.

(2) A Hivatal a KIR-ben nyilvántartott okiratok alapján

és a köznevelési intézmény vagy fenntartójának tájékozta-

tása mellett jogosult a köznevelési intézmény vagy fenn-

tartója által közölt adatok helyesbítésére.

(3) A Hivatal a kiadott OM azonosítót megküldi a köz-

nevelési intézménynek és fenntartójának, az illetékes kor-

mányhivatalnak és a kincstárnak.

10. §

(1) A fenntartó vagy annak megbízásából a köznevelési

intézmény képviselõje a szünetelést elrendelõ fenntartói

döntés kézhezvételétõl számított öt napon belül köteles a

KIR-en keresztül bejelenteni a köznevelési intézmény mû-

ködésének szüneteltetését.

(2) A Hivatal az október 1-jei OSAP-jelentés alapján

hivatalból határoz a köznevelési intézmény szünetelé-

sérõl.

(3) Ha a köznevelési intézmény az (1) bekezdés sze-

rinti szünetelést követõen a bejelentést követõ nevelé-

si évben vagy tanévben folytatja mûködését, a közneve-

lési intézmény képviselõje legkésõbb augusztus 25-ig

köteles a Hivataltól az OM azonosító visszaállítását

kérni.

11. §

A 7. § és a 9. § rendelkezéseit a változás-bejelentéssel

kapcsolatos eljárás során is alkalmazni kell.

5. Az adatszolgáltatási kötelezettség

a köznevelési intézmény átszervezése, átalakulása,

megszûnése és más változás esetén

12. §

(1) A köznevelési intézmény megszüntetésekor, átszerve-

zésekor, nevének megváltoztatásakor, átalakításakor, a fenn-

tartói jog átadásakor, a fenntartó átalakulásakor (a továbbiak-

ban együtt: változás) az OM azonosítóval kapcsolatban a Hi-

vatal a következõk szerint jár el:

a) ha a fenntartó a köznevelési intézményt jogutód nél-

kül szüntette meg vagy az beolvadt egy másik köznevelési

intézménybe, a Hivatal az OM azonosítót bevonja,

b) a köznevelési intézmény szétválása a kiadott OM

azonosító érvényességét nem érinti, a Hivatal új OM azo-

nosítót kizárólag abban az esetben állít ki, ha a jogelõd

köznevelési intézmény mellett a kiváló köznevelési intéz-

mény vagy a különváló köznevelési intézmény is ellát köz-

nevelési feladatot,

c) a Hivatal két vagy több köznevelési intézmény összeol-

vadásakor a jogutód köznevelési intézményt a jogutód köz-

nevelési intézmény székhelye szerinti jogelõd köznevelési

intézmény OM azonosítóján tartja nyilván, az összeolvadás-

sal érintett további köznevelési intézmény vagy köznevelési

intézmények OM azonosítóját bevonja,

d) az a)–c) pontban nem szabályozott egyéb változás a

köznevelési intézmény kiadott OM azonosítójának érvé-

nyességét nem érinti.

(2) A Hivatal az OM azonosító bevonásáról haladékta-

lanul értesíti a kincstárt és a minisztert. Bevont OM azono-

sító ismételten nem adható ki.

(3) A Hivatal az OM azonosítót – legfeljebb egy nevelé-

si évre, tanévre – visszavonja, ha

a) az OM azonosítóval rendelkezõ köznevelési intéz-

mény jogutóddal vagy anélkül megszûnt, de ennek bizo-

nyítása az e rendeletben elõírtak szerint nem történt meg,

b) az OSAP-jelentés vagy a 10. § (1) bekezdése szerinti

bejelentés alapján a köznevelési intézmény mûködése szü-

netel.

(4) Az OM azonosító visszavonásáról – a döntés jogerõ-

re emelkedését követõ öt napon belül – a Hivatal értesíti az

illetékes kormányhivatalt, a kincstárt és a minisztert. Ha az

e rendeletben elõírt módon az adatszolgáltatás megtörtént,

a Hivatal az (1) bekezdésben és a 13. § (3) bekezdésében

meghatározottak szerint jár el, és értesíti az e bekezdésben

felsorolt szerveket az OM azonosító visszaállításáról vagy

bevonásáról.

13. §

(1) A köznevelési intézményt az intézménytörzsbõl a

Hivatal

a) költségvetési szerv esetén a megszüntetõ okirat és a

törzskönyvi nyilvántartásból való törlésrõl szóló határo-

zat,

b) nem költségvetési szerv esetén a nyilvántartásból

való törlésrõl szóló jogerõs határozat, vagy

c) a mûködési engedély visszavonásáról szóló jogerõs

határozat

alapján törli.

(2) A köznevelési intézmény törlését

a) a kincstár az (1) bekezdés a) vagy c) pontjában meg-

határozott okirat,

b) az illetékes kormányhivatal az (1) bekezdés b) vagy

c) pontjában meghatározott okirat,

c) a miniszter az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meg-

határozott okirat

megküldésével – a döntés jogerõre emelkedését követõ

öt napon belül – kezdeményezi.

(3) A köznevelési intézmény megszûnésekor, átalakítá-

sakor, megszûnés nélküli, több köznevelési intézményt

érintõ átszervezésekor a Hivatal az átalakítással, megszün-

tetéssel, átszervezéssel érintett, egymással összefüggõ

ügyeket együtt kezeli.
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6. Az oktatási azonosító szám igénylése,

kiadása és a változás-bejelentés

14. §

(1) A köznevelési intézmény képviselõje a KIR honlap-

ján keresztül az Nkt.-ban meghatározott adatok megküldé-

sével a gyermek, a tanuló, az óraadó, a pedagógus-munka-

körben, a pedagógiai elõadói és a pedagógiai szakértõi

munkakörben, valamint a nevelõ és oktató munkát közvet-

lenül segítõ munkakörben foglalkoztatott részére a jogvi-

szony létesítésének napját követõ öt napon belül tizenegy

jegyû azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító

szám) kiadását kezdeményezi.

(2) A Hivatal az igénylés befogadása napjától számított

tizenöt napon belül adja ki az oktatási azonosító számot,

amelyet a kiadással egyidejûleg a KIR zárt rendszerén ke-

resztül a köznevelési intézmény számára elérhetõvé tesz.

A köznevelési intézmény képviselõje gondoskodik arról,

hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azo-

nosító számot.

(3) Az oktatási azonosító szám a KIR-ben való meg-

jelenésének idõpontjától kezdve kezelhetõ és használ-

ható fel.

(4) Ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító

számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a köz-

nevelési intézmény képviselõje a kérelem napján, térítés-

mentesen a KIR-bõl nyomtatható tájékoztatást állít ki.

A Hivatal az oktatási azonosító szám kiadásával egyidejû-

leg a KIR-en keresztül biztosítja a tájékoztatás céljául

szolgáló formátumhoz való hozzáférést.

(5) A köznevelési intézmény képviselõje – az érintett

kérelemére – a (4) bekezdés szerint új tájékoztatást állít ki

az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott tájékoz-

tatás helyett.

15. §

(1) Ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, ta-

nulóval, óraadóval vagy a 14. § (1) bekezdésében megha-

tározott más alkalmazottal létesített jogviszonyt, aki ren-

delkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesí-

tését követõ öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét

bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett

részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és

kiadni.

(2) A Hivatal felel azért, hogy a természetes személynek

csak egy oktatási azonosító száma legyen.

16. §

A köznevelési intézmény képviselõje a KIR-ben az ok-

tatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott

adatok változását a változást követõ öt napon belül köteles

bejelenteni. A 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tar-

talmát érintõ adatváltozás átvezetése után a köznevelési

intézmény képviselõje az érintettnek a 14. § (4) bekezdése

szerinti tájékoztatást a megváltozott adatok alapján állít-

ja ki.

17. §

(1) Ha az oktatási azonosító számmal rendelkezõ sze-

mély jogviszonya megszûnik, a köznevelési intézmény

képviselõje a jogviszony megszûnését – a megszûnés idõ-

pontjától számított – öt napon belül jelenti be a KIR-en

keresztül.

(2) Ha a gyermek, tanuló jogviszonya a nevelési-oktatá-

si intézménnyel megszûnik, a nevelési-oktatási intézmény

képviselõje statisztikai céllal közli a KIR-en keresztül,

hogy a jogviszony milyen jogcím alapján szûnt meg, to-

vábbá tanuló esetén közli, hogy az érintett az adott közne-

velési alapfeladatban szerzett-e iskolai végzettséget, szak-

képesítést, valamint – iskolai végzettség hiányában – hány

évfolyamot végzett el.

18. §

A 14–17. § alkalmazásában tanulói jogviszonyon érteni

kell a magántanulói, a vendégtanulói jogviszonyt, az ex-

ternátusi, kollégiumi tagsági jogviszonyt, továbbá a fej-

lesztõ felkészítésben, a fejlesztõ nevelés-oktatásban való

részvételt is.

7. A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos

pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartása

19. §

(1) A fenntartó minden év február 1. és május 31. között

a KIR honlapján keresztül köznevelési intézményenként

és feladatonként az adatszolgáltatás évét megelõzõ naptári

évrõl statisztikai célra a 20. § szerinti közérdekû pénzügyi

és gazdálkodási adatokat közöl.

(2) A megszûnt köznevelési intézményrõl a fenntartó az

OM azonosító bevonása elõtt közli az (1) bekezdés szerinti

adatokat. Ha a fenntartó az általa fenntartott köznevelési in-

tézményt megszünteti vagy fenntartói tevékenységével fel-

hagy, a köznevelési intézmény megszüntetését vagy a fenn-

tartói tevékenység megszûnését követõ tizenöt napon belül

pénzügyi záró statisztikát szolgáltat. Ha a fenntartó e kötele-

zettségének nem tesz eleget, az adatszolgáltatási kötelezett-

ségének teljesítésére a Hivatal felhívja a fenntartót.

(3) Fenntartói jog év közbeni átadása esetén az új fenn-

tartó külön megállapodás alapján átveheti a korábbi fenn-

tartó (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezett-

ségét.
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20. §

(1) Az adatszolgáltatás évét megelõzõ naptári évrõl

a fenntartó köznevelési intézményenként rögzíti a feb-

ruár 1-jei és az október 1-jei állapot szerint

a) az engedélyezett álláshelyek számát,

b) a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfelada-

tokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra jutó

térítési díj és tandíj összegét,

c) köznevelési intézményenkénti és feladatok szerinti

bontásban a fenntartási kifizetések (kiadások, költségek,

ráfordítások) és bevételek összegét,

d) a gazdasági feladatok ellátásának módját.

(2) A teljes fenntartási költségen belül feladatonként

kell rögzíteni a bevételek közül

a) az állami támogatás, költségvetési hozzájárulás össze-

gét, állami támogatási típusok szerint,

b) a gyermek, tanuló által igénybe vett szolgáltatások

után befizetett összegeket, ebbõl

ba) a térítési díj,

bb) a tandíj,

bc) az étkezési díj,

bd) az egyéb befizetések

összegét,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó fenntartói hozzájáru-

lások összegét,

d) a köznevelési intézmény más saját bevételének össze-

gét.

(3) A teljes fenntartási kifizetésen belül feladatonként

kell rögzíteni

a) a személyi jellegû kifizetéseket:

aa) bérköltséget, ebbõl pedagógus-, nevelõ-oktató mun-

kát közvetlenül segítõ-, pedagógiai elõadó-, pedagógiai

szakértõ-munkakört, gazdasági, ügyviteli, mûszaki, kise-

gítõ munkakört betöltõkre vonatkozó kifizetéseket,

ab) munkaadókat terhelõ járulékokat, ebbõl a pedagó-

gusokra, valamint a nyugdíjjárulékra vonatkozó kifizeté-

seket,

ac) személyi jellegû egyéb kifizetéseket, ebbõl a peda-

gógusokra vonatkozó kifizetéseket,

ad) egyéb, különösen az adatszolgáltatás évét megelõzõ

naptári évben létszámcsökkenést kimondó fenntartói dön-

tésekkel kapcsolatos kifizetéseket,

b) az óraadó tanárok számára történõ kifizetéseket,

c) a dologi, anyagi jellegû kifizetéseket, felújításokat,

beruházásokat, a közoktatási feladatot ellátó épület kar-

bantartásával kapcsolatos kiadásokat,

d) az étkezésre, a könyvtári állomány gyarapítására, a

tartós tankönyvek beszerzésére fordított kifizetéseket.

(4) A dologi, anyagi jellegû kifizetéseken belül külön ki

kell mutatni a közneveléssel összefüggõ szakmai célú esz-

közbeszerzéseket, a tanügyi nyilvántartásokkal, a nyom-

tatványokkal, az intézményi adminisztrációs feladatokkal

kapcsolatos kifizetéseket.

(5) A KIR-ben nyilván kell tartani a feladatellátást

szolgáló ingatlan tulajdoni jogviszonyát, a használat jog-

címét, idejét és egyéb köznevelési jellemzõjét. A közne-

velési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant mû-

ködtetõ a fenntartó útján közli az (3) bekezdés c) pontjára

figyelemmel az ingatlan mûködtetésével kapcsolatos

költségeit.

(6) A nyilvántartást úgy kell felépíteni, hogy az alkal-

mas legyen a korábban gyûjtött adatok tárolására, összeha-

sonlító elemzések készítésére, valamint a fenntartó által

megadott adatok alapján megállapítható legyen az egy

gyermekre, tanulóra jutó állami támogatás összege, továb-

bá az, hogy az egyes köznevelési intézmények feladatai-

nak ellátásához igénybe vett állami támogatás intézmény-

egységenként a teljes intézményi költségvetés hány száza-

lékát fedezte.

8. A fejlesztési tervre épülõ nyilvántartás

21. §

(1) A miniszter a fejlesztési tervet a KIR honlapján do-

kumentum formátumban tartja nyilván.

(2) A nyilvántartásba adatot szolgáltat a települési ön-

kormányzat jegyzõje, önkormányzati társulás esetén a tár-

sulás székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzõje

arról, hogy a településen mûködõ óvoda milyen jogcímen,

milyen idõtartamban és mekkora gyermeklétszámmal vesz

részt a kötelezõ feladatellátásban.

(3) A fejlesztési terv adatai és az intézménytörzsben

nyilvántartott adatok alapján a Hivatal – az állami intéz-

ményfenntartó központ és az illetékes kormányhivatal

bevonásával – megyei és járási bontásban összesítõ jelen-

tést készít arról, hogy a köznevelési közszolgálati felada-

tok megvalósításában melyik köznevelési intézmény, mi-

lyen köznevelési alapfeladatban, milyen feladat-ellátási

helyen, nevelési-oktatási intézmény esetén feladat-ellá-

tási helyenként és köznevelési feladatonként mekkora

felvehetõ maximális gyermek- és tanulólétszámmal, va-

lamint egyházi és magánintézmény esetén milyen jogcím

alapján, milyen idõtartamban vesz részt. A jelentés tartal-

mazza, hogy mely köznevelési intézmény, milyen közok-

tatási feladat vonatkozásában vesz részt a gyakorló fel-

adatok ellátásában.

(4) A fejlesztési tervben szereplõ adatok megváltozását

az állami intézményfenntartó központ, az illetékes kor-

mányhivatal és a jegyzõ a változást követõ tizenöt napon

belül jelenti be a miniszternek. A miniszter döntése alap-

ján a Hivatal öt napon belül módosítja az (3) bekezdés sze-

rinti jelentés adattartalmát.

(5) A Hivatal a KIR honlapján mindenki számára térí-

tésmentes hozzáférést biztosít a fejlesztési tervhez és a

(3) bekezdés szerinti jelentéshez.
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9. A köznevelési közszolgálati feladatok

megvalósításában részt vevõ köznevelési intézmények

körzethatárait tartalmazó nyilvántartás

22. §

(1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intéz-

mény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az

önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegy-

zõje az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról

vagy megváltoztatásáról szóló döntést követõ tizenöt na-

pon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi

a KIR-be, és megadja a következõ adatokat:

a) a kormányhivatal vagy polgármesteri hivatal nevét,

irányítószámát, a település nevét és a közterület címét,

b) a beküldõ felelõs személy nevét, beosztását, elérhetõ-

ségeit.

(2) A körzethatárokkal kapcsolatban a Hivatal a KIR

honlapján közzéteszi

a) az intézménytörzsbõl átvett és az adatszolgáltató által

kijelölt köznevelési intézményi adatokat,

b) a körzethatárokat megállapító döntést tartalmazó ha-

tározatot vagy jegyzõkönyvi kivonatot, annak számát,

az elfogadás idejét,

c) az adott köznevelési intézmény mûködési körzetét te-

lepülésenként, településrészenként, a közterület címével,

d) a pedagógiai szakszolgálat feladattípus szerinti, me-

gyei, települési körzethatárait,

e) iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetû és halmo-

zottan hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal

összefüggõ statisztikai adatokat,

ea) a településen élõ összes hátrányos helyzetû és hal-

mozottan hátrányos helyzetû gyermek, tanuló létszámát,

külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyer-

mekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jog-

viszonyban álló tanulók létszámát,

eb) az óvoda és az iskola felvételi körzetében élõ hátrá-

nyos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-

kek és tanköteles tanulók létszámát, feladat-ellátási he-

lyenként,

f) a Köznevelési Hídprogramban részt vevõ alap- és kö-

zépfokú iskolákat.

(3) Az illetékes kormányhivatal és a jegyzõ az (1) és

(2) bekezdés alapján megküldött adatokban bekövetkezett

változást a változást követõ tizenöt napon belül jelenti be.

(4) A Hivatal a KIR honlapján mindenki számára térí-

tésmentes hozzáférést biztosít az (1)–(3) bekezdés szerinti

adatokhoz.

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények

közzétételi listája

23. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetõségrõl szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott idõt, a fenntartó által

engedélyezett osztályok, csoportok számát,

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként

a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a to-

vábbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tan-

évenként, nevelési évenként az egy fõre megállapított dí-

jak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, be-

leértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával

összefüggõ értékelésének nyilvános megállapításait és

idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvá-

nos megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenõrzé-

sek felsorolását, idejét, az Állami Számvevõszék ellenõr-

zéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenõrzések,

vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rend-

jét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben ter-

vezett jelentõsebb rendezvények, események idõpontjait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenõrzés megállapításait a

személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok

megtartásával,

g) a szervezeti és mûködési szabályzatot, a házirendet és

a pedagógiai programot tartalmazza.

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meg-

határozottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok

számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a daj-

kák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettsé-

gét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a

gyermekek létszámát.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meg-

határozottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok isko-

lai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelõ és oktató

munkát segítõk számát, iskolai végzettségét és szakkép-

zettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével

kapcsolatos adatokat,

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi

vizsgák átlageredményeit,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételé-

nek lehetõségét,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok sza-

bályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamon-

kénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák terve-

zett idejét,

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban

a tanulók létszámát.

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben

meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok isko-

lai végzettségét és szakképzettségét,

b) a szabadidõs foglalkozások körét,

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetõségét,
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d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportok-

ban a tanulói létszámát.

(5) Az alapfokú mûvészeti iskolai közzétételi lista az

(1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok isko-

lai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelõ és oktató

munkát segítõk számát, iskolai végzettségét és szakkép-

zettségét,

c) az elsõ minõsítés évéhez viszonyítva az elõképzõ, az

alapfokú és a továbbképzõ évfolyamok számát,

d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutató-

kon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállí-

tásokon való részvételt,

e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken

elért eredményeket,

f) az alapfokú mûvészeti iskola rendezvényeit, hagyo-

mányait,

g) a helyi kulturális életben történõ szerepvállalást,

h) mûvészeti áganként a csoportok számát és a csopor-

tok tanulói létszámát.

(6) A pedagógiai-szakmai szolgáltatói és a pedagógiai

szakszolgálati közzétételi lista tartalmazza

a) az alapfeladat ellátásához létesített munkaköröket,

valamint azt, hogy a munkaköröket milyen iskolai végzett-

séggel, szakképzettséggel töltötték be,

b) a mûködés rendjét,

c) a nevelési-oktatási intézményekkel, pedagógiai szak-

szolgálat esetén a szülõkkel való kapcsolattartás formáját

és módját,

d) tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe

vehetõ szolgáltatásokat, azok díjtételeit.

24. §

(1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben

az október 1-jei állapotnak megfelelõen közzéteszi a 23. §

szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési in-

tézmény képviselõje a közzétételi lista tartalmát szükség

szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egy-

szer, az OSAP-jelentés megküldését követõ tizenöt napon

belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérde-

kû statisztikai adatokat tartalmazhat.

(2) Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben

vagy a KIR más alrendszerében szerepel, az adatot a Hiva-

tal az OSAP-jelentésbõl megismerhetõ formában és tarta-

lommal teszi közzé.

(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képvise-

lõje a mûködés megkezdését követõ két hónapon belül, is-

kola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszer-

be a közzétételi listát és dokumentumokat megküldeni.

(4) A Hivatal a közzétételi listát – a köznevelési intéz-

mény kérelemére – elektronikus formában átadja a közne-

velési intézménynek, az intézmény saját honlapján történõ

megjelenítése céljából.

11. Egyes adatszolgáltatási kötelezettségek

teljesítésének rendje

25. §

(1) A fenntartó minden év június 30-ig köznevelési in-

tézményenként tájékoztatást ad arról, hogy

a) munkakör-típusonként hány álláshely létesítésére,

megszüntetésére került sor,

b) hány köznevelési intézmény alapításáról, átalakításá-

ról, jogutód nélküli megszûnésérõl döntött,

c) hány köznevelési intézmény fenntartói jogát adta át, a

köznevelési intézmény fenntartói jogát milyen típusú

fenntartónak adta át, és egyúttal közli az átadott intézmény

OM azonosítóját is.

(2) Az illetékes kormányhivatal, a jegyzõ a rendkívüli

szünet elrendelését, az elrendelés okát, a nevelési év, tanév

várható kezdésének idejét és a település, településrész ne-

vét az elrendelést követõ öt napon belül a KIR-ben rögzíti.

Mûködõ nevelési-oktatási intézmény képviselõje vagy

annak fenntartója minden év augusztus 25. és szeptem-

ber 5. között köteles jelezni és egyben indokolni, ha a ne-

velési-oktatási intézmény a nevelési évet, tanévet nem

vagy a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben elõír-

taknál késõbb kezdi meg.

(3) A köznevelési intézmény képviselõje a köznevelési

intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekû adatai-

ról minden év október 15-ig – a KIR-en keresztül és az ott

meghatározott formában – statisztikai céllal az OSAP ke-

retében adatokat közöl.

(4) A jogutóddal megszûnt vagy átalakult köznevelési

intézményrõl a jogutód köznevelési intézmény, a jogutód

nélkül megszûnt köznevelési intézményrõl a volt fenntartó

záró statisztikát készít. A köznevelési intézmény képvise-

lõje – fenntartójának egyidejû értesítése mellett – október

15–31. között egy alkalommal kérheti a minisztertõl a le-

zárt statisztikájának módosítását.

(5) A Hivatal a KIR-ben tárolt adatok megadásával se-

gíti a köznevelési intézmény (3) és (4) bekezdésben meg-

határozott kötelezettségének teljesítését.

26. §

(1) A Hivatal a köznevelési intézmény és fenntartója el-

lenõrzésére jogosult szervek számára a KIR honlapján zárt

rendszert biztosít annak érdekében, hogy a miniszter koor-

dinálhassa és adatokkal segíthesse a köznevelési intézmé-

nyeket és a fenntartói tevékenység jogszerûségét ellenõrzõ

hatóságok, szervek munkáját.

(2) Az ellenõrzésre jogosult hatóság

a) a munkaterve alapján az ellenõrzésre kijelölt közne-

velési intézmény és fenntartójának nevét, az ellenõrzés

idejét, az ellenõrzés típusát, az ellenõrzés jogcímét minden

év január 31-ig,
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b) az ellenõrzés eredményét az ellenõrzés befejezését

követõ tizenöt napon belül, és

c) a munkaterven felüli ellenõrzéssel érintett köznevelé-

si intézmény és fenntartójának nevét és az ellenõrzés ered-

ményét minden év november 15-ig

rögzíti a KIR-ben.

(3) A miniszter az illetékes kormányhivatal éves mun-

katervét az (1) bekezdésben meghatározott rendszerben

február 20-ig jóváhagyja, és szükség esetén javaslatot tesz

a kincstárnak és az illetékes kormányhivatalnak az együt-

tes ellenõrzésre.

(4) Az (1) bekezdés szerinti alrendszert úgy kell kiépíte-

ni, hogy a miniszter statisztikai célú jelentéseket készít-

hessen az ellenõrzések eredményeirõl, valamint legalább

öt évig tartó idõszakban monitorozhassa az ellenõrzési

folyamatokat.

12. A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,

a hátrányos helyzetû

és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók

létszámával összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettség

27. §

(1) Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultság megállapítása keretében a szülõ nem kér-

te a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megál-

lapítását, a gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében ho-

zott jogerõs határozat bemutatásával a gyermek lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési ön-

kormányzat jegyzõjétõl írásban tett nyilatkozatával kérhe-

ti annak utólagos megállapítását. Ha a szülõ a szülõi fel-

ügyeletet egyedül gyakorolja, a gyermeke halmozottan

hátrányos helyzetének megállapítását a szülõi felügyelet

gyakorlásának egyidejû igazolása mellett kérheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmazza

a) a gyermek, tanuló

aa) nevét,

ab) születési helyét, idejét,

ac) lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

ad) nevelési-oktatási intézményének nevét, székhelyét,

OM azonosítóját, továbbá a telephelyet, ha a gyermek

a székhelyen kívül mûködõ feladat-ellátási helyen tanul

vagy jár óvodába,

ae) tankötelezettsége megkezdésének dátumát,

af) óvodába lépésének dátumát;

b) a szülõ

ba) nevét, az édesanya születési nevét a személyazonos-

ságot igazoló közokirat szerint,

bb) születési helyét, idejét,

bc) sikeresen elvégzett évfolyamainak számát;

c) a szülõ aláírásával igazoltan azt, hogy

ca) megismerte a nyilatkozat aláírásának jogkövetkez-

ményeit,

cb) az (1) bekezdés szerint tájékoztatást kapott,

cc) személyesen tette meg az iskolai végzettségével

kapcsolatos nyilatkozatát,

cd) hozzájárul a nyilatkozatban szereplõ személyes ada-

tainak kezeléséhez,

ce) megértette és tudomásul vette, hogy a valótlan adat-

közlés esetén büntetõ és szabálysértési eljárás indítható el-

lene.

(3) Ha a szülõ nem kívánt nyilatkozni az iskolai végzett-

ségével kapcsolatban, a nyilatkozat (2) bekezdés a) és

b) pontja, valamint c) pont cd) és ce) alpontja szerinti ré-

szét kitöltetlenül kell hagyni.

(4) A jegyzõ a szülõ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata

alapján állapítja meg, hogy a hátrányos helyzetû gyermek

halmozottan hátrányos helyzetû. A jegyzõ az (1) bekezdés

szerinti nyilatkozaton aláírásával igazolja, hogy meggyõ-

zõdött a szülõ személyazonosságáról és a szülõi felügyelet

gyakorlásának módjáról.

(5) A jegyzõ az általa aláírt (1) bekezdés szerinti nyilat-

kozat egy példányát a szülõnek átadja, és egyidejûleg tájé-

koztatja a szülõt azokról a kedvezményekrõl, juttatások-

ról, pályázati lehetõségekrõl, amelyek a gyermeket, tanu-

lót megillethetik, ha megfelel a hátrányos helyzetû és a

halmozottan hátrányos helyzetû gyermekre, tanulóra vo-

natkozó feltételeknek. A tájékoztatásban – szülõi megke-

resés alapján – közremûködik a nevelési-oktatási intéz-

mény is.

(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban közölt ada-

tokat a jegyzõ kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet

meghatározására, az óvodai, iskolai körzethatároknak a

jogszabályban elõírtak szerinti kialakítására használhatja

fel, kivéve, ha az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a

szülõ hozzájárult ahhoz, hogy a jegyzõ a nevelési-oktatási

intézmény részére a nyilatkozatot másolatban megküldje

és a nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozaton szereplõ

személyes adatokat jogszabályban meghatározott módon

kezelje, továbbá a jegyzõ a nevelési-oktatási intézményt

tájékoztassa a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultság és a halmozottan hátrányos helyzet meg-

szûnésérõl.

(7) Ha a szülõ a nevelési-oktatási intézmény a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a halmo-

zottan hátrányos helyzet megszûnésérõl való tájékoztatásá-

hoz hozzájárult, a jegyzõ az általa aláírt (1) bekezdés szerinti

nyilatkozatot másolatban a szülõ részére történõ átadást kö-

vetõ öt napon belül megküldi a nevelési-oktatási intézmény-

nek. A nevelési-oktatási intézmény képviselõje a felvételi

naplóban és a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, a tanuló

hátrányos helyzetû vagy halmozottan hátrányos helyzetû.

A nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozatot a tanulói jog-

viszony megszûnését követõ öt évig kezelheti.

28. §

A halmozottan hátrányos helyzetû gyermeknek, tanuló-

nak járó kedvezmény igénybevételének a feltétele a nyilat-
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kozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény meg-

állapításáról szóló jogerõs határozat bemutatása.

29. §

(1) A jegyzõ összesíti a települési önkormányzat illeté-

kességi területén a halmozottan hátrányos helyzetû gyer-

mekek és tanulók számát, és az így elõálló statisztikai ada-

tokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, va-

lamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata

érdekében – a minden év október 31-ig az illetékes kor-

mányhivatal számára továbbítja.

(2) A jegyzõ az adott év január 15-én és október 1-jén

rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év ja-

nuár 31-ig és október 31-ig a KIR-be rögzíti a 22. § (2) be-

kezdés e) pontja szerinti adatokat.

II. FEJEZET

A PEDAGÓGUSOK

ÁLLANDÓ HELYETTESÍTÉSI RENDSZERE

30. §

(1) Az állami intézményfenntartó központ a megye mun-

kaerõ-gazdálkodási rendszerének részeként létrehozza és

mûködteti az állami köznevelési intézményekben folyó pe-

dagógiai munka zavartalan megszervezése érdekében a pe-

dagógusok állandó helyettesítési rendszerét (a továbbiak-

ban: helyettesítési rendszer).

(2) A helyettesítési rendszer mûködésével és igénybe-

vételével kapcsolatos tájékoztatást az állami intézmény-

fenntartó központ a honlapján közzéteszi.

(3) Az állami intézményfenntartó központ fõvárosi, me-

gyei bontásban nyilvántartja a helyettesítési rendszerben

részt vevõ személyeket (a továbbiakban: helyettesítõ pe-

dagógus), és munkáltatói megkeresésre tájékoztatást ad a

helyettesítõ pedagógus foglalkoztatásának lehetõségeirõl.

(4) A helyettesítési rendszerhez az állami intézmény-

fenntartó központtal kötött megállapodás alapján csatla-

kozhatnak az önkormányzatok, valamint az egyházi és

magánintézmények fenntartói is.

31. §

(1) A helyettesítési rendszerbe történõ felvételét az kér-

heti, aki

a) rendelkezik pedagógus-munkakör betöltésére jog-

szabályban meghatározott felsõfokú iskolai végzettség-

gel és szakképzettséggel, valamint óvodában két nevelési

év, iskolában két tanév pedagógus-munkakörben szerzett

szakmai gyakorlattal, továbbá a kérelem benyújtásakor

pedagógus-munkakörben vagy óraadóként foglalkoztat-

ják köznevelési intézményben, vagy

b) rendelkezik pedagógus-munkakör betöltésére jog-

szabályban meghatározott felsõfokú iskolai végzettség-

gel és szakképzettséggel, valamint óvodában két nevelési

év, iskolában két tanév pedagógus-munkakörben szerzett

szakmai gyakorlattal, feltéve, hogy a pedagógus-munka-

körben történt foglalkoztatása megszûnésének utolsó nap-

jától számítva legfeljebb öt év telt el, vagy

c) szakoktató, szaktanár, gyakorlati szakképzésben jár-

tas szakember és pedagógus-munkakör betöltésére jogsza-

bályban meghatározott felsõfokú iskolai végzettséggel és

szakképzettséggel rendelkezik, szakirányú szakképesíté-

sének megfelelõ munkakörben tíz év szakmai gyakorlati

idõt igazolni tud, feltéve, ha szakirányú szakképesítéssel

betöltött munkakörben történt foglalkoztatása megszûné-

sének utolsó napjától számítva legfeljebb öt év telt el.

(2) A helyettesítési rendszerben történõ nyilvántartás

iránti kérelemben fel kell tüntetni a jelentkezõ

a) nevét,

b) lakcímét és azt a címet, ahová az értesítést kéri, tele-

fonszámát,

c) pedagógus-munkakör betöltésére jogosító iskolai vég-

zettségét, szakképzettségét,

d) oktatási azonosító számát,

e) pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorla-

tának idejét,

f) pedagógus-munkakörben történõ foglalkoztatásának

utolsó napját,

g) munkába állásra vonatkozó igényét, így különösen azt,

hogy teljes vagy részmunkaidõben, a fõváros, megye mely

területein vállal munkavégzést, továbbá minden olyan ada-

tot, amelyet a jelentkezõ lényegesnek tart a helyettesítési

rendszerben történõ nyilvántartás céljával összefüggésben.

(3) A felvétel iránti kérelemhez csatolni kell az (1) be-

kezdésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumo-

kat és a jelentkezõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hoz-

zájárul személyes adatainak az e rendeletben szabályozot-

tak szerinti kezeléséhez.

(4) A helyettesítési rendszerben történõ nyilvántartás

megszûnik

a) az érintett kérelmére,

b) ha a helyettesítõ pedagógus a helyettesítési rendszer

mûködtetõjének megkeresése esetén önhibájából egymást

követõ három alkalommal nem vállalja a helyettesítésre a

felkérést.

(5) Ha az állami intézményfenntartó központ a helyettesí-

tõ pedagógust a (4) bekezdés b) pontja szerint törli a helyet-

tesítési rendszerbõl, döntése ellen jogorvoslatért jogsza-

bálysértésre hivatkozással a miniszterhez lehet fordulni.

32. §

(1) A helyettesítõ pedagógus feladata, hogy felsõfokú

iskolai végzettségének és szakképzettségének megfelelõ

pedagógus-munkakör ellátását elvállalja, és azt a munkál-

tató utasítása szerint ellássa.
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(2) A helyettesítõ pedagógussal a munkáltató határozott

idõre szóló közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkavi-

szonyt létesít, vagy az Nkt. szerinti óraadó pedagógusként

foglalkoztatja.

(3) A köznevelési intézmény képviselõje a (2) bekezdés

szerinti foglalkoztatás megszûnését követõ öt napon belül

tájékoztatja az állami intézményfenntartó központot a he-

lyettesítõ pedagógus foglalkoztatásáról. A munkáltató tá-

jékoztatása tartalmazza a helyettesítõ pedagógus nevét,

lakcímét, munkavégzésének kezdetét és annak befejezé-

sét, a foglalkoztatás módját, valamint a munkáltató szak-

mai véleményét a helyettesítõ pedagógus munkavégzé-

sérõl.

III. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

TÉRÍTÉSMENTESEN, VALAMINT TÉRÍTÉSI DÍJ,

TANDÍJ ELLENÉBEN BIZTOSÍTOTT

KÖZNEVELÉSI KÖZFELADATOK

13. A térítésmentesen biztosított

köznevelési közfeladatok köre

33. §

(1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó köz-

pont, az állami felsõoktatási intézmény, a települési önkor-

mányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a

nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkor-

mányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott

köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köz-

nevelési közfeladat:

a) óvodában

aa) az óvodai foglalkozás és a heti kötelezõ idõkeret ter-

hére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel

küzdõ, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényû gyer-

mek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

ab) a gyermekek – rendeletben meghatározott – egész-

ségfejlesztése, a kötelezõ rendszeres egészségügyi fel-

ügyelet,

b) általános iskolában és középfokú iskolában

ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelezõ idõkeret terhé-

re a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küz-

dõ, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényû gyermek

számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

bb) az elsõ szakképesítésre való felkészülés, ennek ke-

retében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha,

egyéni védõfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizs-

ga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkal-

massági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az

elsõ szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a ta-

nulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén

a pótló szakmai vizsga és elsõ alkalommal a javító szakmai

vizsga,

bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfo-

lyam második és további alkalommal történõ megismétlé-

se abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a

tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,

bd) az osztályok heti idõkerete terhére megszervezett

kötelezõ és a nem kötelezõ egyéb foglalkozás,

be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklõ-

dési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más mûvészeti

tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az isko-

lák közötti verseny, bajnokságok,

bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerû benntartózko-

dás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,

bg) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az

érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsga-

tárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése elõtti, ta-

nulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga elsõ ja-

vító- és a pótló vizsgája,

bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizs-

gát,

bi) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészség-

fejlesztése, a kötelezõ rendszeres egészségügyi felügyelet,

bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy

a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jog-

viszony,

c) kollégiumban

ca) a kollégiumi és az externátusi foglalkozás, a kollégi-

umi lakhatási feltétel biztosítása,

cb) a folyamatos pedagógiai felügyelet, a gyermekek,

tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejleszté-

se, a kötelezõ rendszeres egészségügyi felügyelet,

d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, esz-

közeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybe-

vételekor,

e) sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló esetén az ál-

lapotának megfelelõ köznevelési intézményi ellátás.

(2) Az Nkt. 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mel-

lett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai

fejlesztés és gondozás, a fejlesztõ nevelés, a fejlesztõ fel-

készítés és a fejlesztõ iskolai oktatás.

14. Térítési díj ellenében igénybe vehetõ szolgáltatások

34. §

(1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó köz-

pont, az állami felsõoktatás intézmény, az önkormányzat,

az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési in-

tézményekben térítési díj ellenében igénybe vehetõ szol-

gáltatások:

a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,

b) alapfokú mûvészetoktatásban a heti hat tanórai fog-

lalkozás a fõtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátítá-

sához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy mû-

vészi elõadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola
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létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az

állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,

c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi

követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második

alkalommal történõ megismétlésekor a 33. § (1) bekez-

dés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfel-

adatok,

d) a független vizsga,

e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói

jogviszony megszûnése után az érettségi vizsga, továbbá

az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása

alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése elõtti sikerte-

len érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló

vizsgája,

f) a tanulói jogviszony megszûnése után megkezdett

szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), to-

vábbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de

be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy to-

vábbi javítóvizsga.

(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézmény-

ben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelmérõl és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék

– annak hiányában a szülõi szervezet (közösség) az intéz-

ményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat

véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a legma-

gasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény ál-

tal szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó

program megvalósításánál nem lehet túllépni.

35. §

(1) Az állami szerv, az állami felsõoktatási intézmény,

az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenn-

tartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege

tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számí-

tott folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) tizenöt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjá-

ban meghatározott esetben,

b) öt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában

meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,

c) tizenöt–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli,

de huszonkettõ éven aluli tanulóknál,

d) húsz–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pont-

jában meghatározott esetben.

(2) Vendégtanulói jogviszony – a 33. § (1) bekezdés

b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve – térítési díj fize-

tése mellett létesíthetõ. A vendégtanulói jogviszony esetén

a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tan-

évkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó

hányadának három–harminc százaléka lehet.

(3) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak

szerint – a tanulmányi eredménytõl függõen csökkenteni

kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem

lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó ha-

tárértéknél.

(4) A 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában megha-

tározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak

szerint díjköteles:

a) a vizsgázónak a középszintû érettségi vizsgáért – ha a

vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába

nyújtja be – az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb

munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelõ,

b) a vizsgázónak az emelt szintû érettségi vizsgáért az

adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (mini-

málbér) 25%-ának megfelelõ,

ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal

számára.

(5) A 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizs-

gára jelentkezõ esetén, ha a vizsgaszervezõ nevelési-okta-

tási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) be-

kezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell al-

kalmazni, hogy a térítési díj összegét a vizsgaszervezõ

nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.

(6) A 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizs-

ga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak

kereteirõl szóló, szakképzésért felelõs miniszter által ki-

adott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási

díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mérté-

kével azonos.

(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független

vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy

tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb,

mint az adott évre érvényes kötelezõ legkisebb munkabér

(minimálbér) 3,75%-a.

15. Tandíj megfizetése mellett

igénybe vehetõ szolgáltatások

36. §

(1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó köz-

pont, az állami felsõoktatási intézmény, az önkormányzat

és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési

intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe ve-

hetõ szolgáltatások:

a) alapfokú mûvészetoktatásban a heti hat tanórát meg-

haladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények

nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további

alkalommal történõ megismétlése, továbbá minden tanórai

foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem

áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerû vagy nappali

oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak,

aki a huszonegyedik életévét betöltötte,
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b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai prog-

ramhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az

ezzel összefüggõ más szolgáltatás,

c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények

nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további al-

kalommal történõ megismétlése,

d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy to-

vábbi szakképesítésre való felkészülés, beleértve a máso-

dik vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló

vizsgáit is.

(2) A tandíj mértéke – a kötelezõ feladatellátásban részt

nem vevõ, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a

nemzetközi iskola kivételével – tanévenként nem halad-

hatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított

folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a ta-

nulmányi eredménytõl függõen vagy a tanuló szociális

helyzete alapján csökkenthetõ.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy ta-

nulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény

vezetõje a (2) bekezdésre és a 34. § (6) bekezdésére figye-

lemmel állapítja meg.

(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat,

amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetõje

dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további

térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegé-

rõl, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális

helyzet alapján adható kedvezményekrõl és a befizetés

módjáról.

16. Az egyházi és a magánintézmény által nyújtott

szolgáltatásokra vonatkozó sajátos szabályok

37. §

(1) Az egyházi és a magánintézmény szolgáltatásainak

igénybevételét tandíj fizetéséhez kötheti, kivéve, ha az

egyházi vagy a magánintézmény közoktatási megállapo-

dás, köznevelési szerzõdés vagy egyoldalú nyilatkozat

alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok el-

látásában, ebben az esetben a kötelezõ feladatellátásban

érintettek vonatkozásában a 33–36. §-ban foglaltakat kell

alkalmazni.

(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nem-

zetközi iskola szolgáltatásainak igénybevételét tandíj-

fizetéshez kötheti. Ha az Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján

a miniszter köznevelési szerzõdést kötött a külföldi neve-

lési-oktatási intézmény vagy a nemzetközi iskola fenn-

tartójával, a fenntartó a megállapodásban rögzítettek sze-

rint csökkenteni köteles a tandíj mértékét.

(3) Az egyházi és a magánintézmény fenntartója – az

(1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – meghatározza

azokat a szabályokat, amelyek alapján a köznevelési intéz-

mény vezetõje dönt a tandíj mértékérõl, az adható kedvez-

ményekrõl és a befizetés módjáról.

IV. FEJEZET

AZ ILLETÉKES KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL

FOLYTATOTT HATÓSÁGI ELLENÕRZÉS

TÁRGYKÖREI

38. §

(1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intéz-

ményben hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja

a) az egyenlõ bánásmód követelményére,

b) a kötelezõ felvételre vonatkozó feladatok ellátására,

c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói

balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszerve-

zésére, lebonyolítására,

e) az alkalmazási feltételekre, a kötelezõ tanügyi nyil-

vántartások vezetésére és valódiságára,

f) a minimális (kötelezõ) eszközök és felszerelések meg-

létére,

g) a köznevelési feladatok ingyenességére, a tanköny-

vek és más tanulói felszerelések biztosítására

vonatkozó rendelkezések megtartását.

(2) Az illetékes kormányhivatal a hatósági ellenõrzési

feladatait – a 26. § (1)–(3) bekezdésében meghatározottak-

ra figyelemmel – a miniszter által jóváhagyott munkaterv

alapján rendszeresen végzi.

V. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

MÛKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

ÉS A MÛKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM

BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

39. §

(1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény

feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése sze-

rinti mûködtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irá-

nyuló kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történõ

kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap

egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincs-

tár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes te-

rületi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai

úton történõ megküldésével nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési ön-

kormányzat csatolja

a) az 1–3. melléklet szerinti – a miniszter által az állam-

háztartásért felelõs miniszterrel és a helyi önkormányzato-

kért felelõs miniszterrel közösen kiadott és közzétett út-

mutatónak megfelelõen kitöltött – adatlapokat, és

b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet sze-

rinti nyilatkozatot.

(3) A települési önkormányzat által önállóan vagy in-

tézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési
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intézményhez tartozó, a települési önkormányzat tulajdo-

nában álló ingatlanok adatait az (1) bekezdés szerinti kére-

lemben összevontan kell szolgáltatni. A települési önkor-

mányzat tulajdonában lévõ azon ingatlanról, amely másik

települési önkormányzat, másik települési önkormányzat

székhelyén mûködõ intézményi társulás vagy többcélú

kistérségi társulás fenntartásában van, önállóan szolgáltat

adatot.

40. §

(1) Az Igazgatóság a 39. § (1) bekezdése szerinti kérel-

met a rendelkezésére álló adatokkal és információkkal

összevetve felülvizsgálja.

(2) Az Igazgatóság a 39. § (1) bekezdése szerinti kére-

lemben szereplõ hiányok pótlására és a hibás adatok pon-

tosítására legfeljebb 3 napos határidõt szab a települési ön-

kormányzatnak. Ha a települési önkormányzat a hiánypót-

lási felhívásnak a számára megállapított határidõn belül

nem tesz eleget vagy azt nem megfelelõen teljesíti,

az Igazgatóság a kérelmet a rendelkezésére álló adatokról

és információkról szóló tájékoztatásával együtt továbbítja

a miniszternek.

(3) Ha az Igazgatóság a felülvizsgálat során a 39. §

(1) bekezdése szerinti kérelemben rögzített adatok alátá-

masztására további tájékoztatást, illetve dokumentumok

megküldését tartja szükségesnek, ezeket a települési ön-

kormányzat – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

(4) A felülvizsgált kérelem egy eredeti példányát az

Igazgatóság a felülvizsgálat lezárását követõen haladékta-

lanul megküldi a miniszter részére.

41. §

(1) A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a mi-

niszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az

államháztartásért felelõs miniszter – a miniszter által létre-

hozott és mûködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján

– a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez törté-

nõ megküldésétõl számított 10 napon belül együttesen

a) dönt arról, hogy mûködtetési képesség hiányában a

települési önkormányzatot nem terheli az Nkt. 74. § (4) be-

kezdése szerinti kötelezettség, vagy

b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájáru-

lási kötelezettségének mértékét, ha a mûködtetési képes-

ség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés során figyelembe

kell venni

a) a települési önkormányzat kötelezõ feladataihoz kap-

csolódó kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított

arányát,

b) a települési önkormányzat önként vállalt feladatai ki-

adásainak és bevételeinek mértékét és arányát,

c) az érintett köznevelési intézményre, illetve a közne-

velési feladat ellátását szolgáló helyre jutó mûködési és

felújítási kiadások és bevételek különbözetét,

d) az érintett köznevelési intézmény, illetve a közneve-

lési feladat ellátását szolgáló hely nettó üzemeltetési ki-

adásai és az önkormányzati saját bevételek arányát,

e) a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötele-

zettségének mértékét.

(3) A tárcaközi bizottság 6 tagból áll, tagjait a miniszter,

a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az állam-

háztartásért felelõs miniszter egyenlõ arányban delegálják.

(4) Az (1) bekezdés szerinti döntés során a 39. § (1) be-

kezdése szerinti kérelemben rögzített adatok alátámasztá-

sára vonatkozó további tájékoztatásra, illetve dokumentu-

mok megküldésére a 40. § (3) bekezdését kell alkalmazni

azzal, hogy az Igazgatóság alatt a minisztert kell érteni.

42. §

(1) A 41. § (1) bekezdése szerinti döntésrõl – a döntést

követõ munkanapon – a miniszter postai úton értesíti a te-

lepülési önkormányzatot.

(2) A települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés

b) pontja szerinti döntés esetén – az üzemeltetési feladatok

vállalása mellett – az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl

számított 8 napon belül az 5. mellékletnek megfelelõ adat-

lapnak az erre a célra létrehozott honlapon történõ kitölté-

sével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy

eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgató-

ság részére postai úton történõ megküldésével a 38. §

(1) bekezdése szerinti kérelmét visszavonhatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap eredeti példányát az

Igazgatóság a benyújtástól számított 5 napon belül továb-

bítja a miniszter részére.

43. §

(1) A települési önkormányzat az Nkt. 74. § (5) bekez-

dése szerinti vállalási szándékát a 6. és 7. mellékletnek

megfelelõ adatlapnak az erre a célra létrehozott honlapon

történõ kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott

adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban

az Igazgatóság részére postai úton történõ megküldésével

jelzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatlap eredeti példányát az

Igazgatóság a benyújtástól számított 5 napon belül továb-

bítja a miniszter részére.

44. §

E rendelet alkalmazásában a lakosságszám meghatáro-

zása során a 39. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése sze-

rinti kérelem benyújtása évének elsõ napján fennálló, a
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-

ponti Hivatala által kezelt adatokat kell figyelembe venni.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptetõ rendelkezések

45. §

(1) Ez a rendelet – (2) és (3) bekezdésben meghatározott

kivételekkel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. § (5) bekezdése 2012. október 2-án lép ha-

tályba.

(4) Az V. Fejezet az Nkt. 74. § (6) bekezdésének hatály-

balépésével egyidejûleg lép hatályba.

18. Átmeneti rendelkezések

46. §

(1) A III. Fejezetet a 2012/2013. nevelési évtõl, tanévtõl

kell alkalmazni azzal, hogy a fenntartó 2012. szeptem-

ber 5-éig köteles a díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és

intézményi dokumentációkat felülvizsgálni és e rendelet-

nek megfelelõen módosítani, egyúttal a fizetési kötelezett-

ségrõl az érintetteket értesíteni.

(2) A fenntartó a közneveléssel összefüggõ szakmai cé-

lú eszközbeszerzésekre fordított, a 20. § (4) bekezdése sze-

rinti kifizetéseket, továbbá a köznevelési közfeladat-ellá-

tás céljait szolgáló ingatlant mûködtetõ települési önkor-

mányzat az ingatlan mûködésével kapcsolatos költségeit

az állami intézményfenntartó központ útján elsõ alkalom-

mal 2014-ben közli.

47. §

(1) Az illetékes kormányhivatal 2013. augusztus 31-éig

a Hivatal által meghatározott módon továbbítja a 7. § (3) és

(4) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerinti okiratokat, a

bejelentés és a változás-bejelentés okát, valamint a 4. §

(1) és (4) bekezdése szerinti adatok közül a változással

érintett adatokat.

(2) Az illetékes kormányhivatal és a jegyzõ a 25. § (2) be-

kezdése szerinti kötelezettségét elsõ alkalommal 2012. szep-

tember 5–15. között teljesíti.

(3) Az illetékes kormányhivatal és a fõvárosban a fõ-

jegyzõ 2012. december 31-éig ellátja a 8. alcímben megha-

tározott feladatokat és a II. Fejezetben meghatározottak

szerint mûködteti a pedagógusok helyettesítésére létreho-

zott helyettesítési rendszert. Az illetékes kormányhivatal

és a fõjegyzõ 2012. december 15-éig átadja az állami in-

tézményfenntartó központnak a helyettesítési rendszerben

nyilvántartott adatokat és okiratokat, továbbá a hatáskör

megváltozásáról értesíti a helyettesítõ pedagógusokat,

egyidejûleg a záró jelentést készít a helyettesítés rendszer

mûködtetésérõl, amelyet legkésõbb 2013. január 5-éig

megküld a miniszter részére.

48. §

(1) A köznevelési intézmény képviselõje a köznevelési

intézménnyel 2012. szeptember 1-jén jogviszonyban álló

és az Nkt. 44. § (3) bekezdése szerinti személy vonatkozá-

sában 2012. október 31-éig az 5. alcím szerint változás-

bejelentést tesz.

(2) Az óvoda vezetõje valamennyi óvodás gyermek szá-

mára oktatási azonosító számot igényel, vagy ha a gyer-

mek már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogvi-

szony létrejöttének idejére visszamenõleg a jogviszonyt az

(1) bekezdés szerint bejelenti.

(3) A nevelési-oktatási intézmény képviselõje az óraadó

pedagógussal fennálló jogviszonyt az (1) bekezdés szerint

bejelenti.

(4) E rendelet a hatálybalépése elõtt kiadott OM azono-

sító és oktatási azonosító szám érvényességét nem érinti.

49. §

Ha a helyettesítési rendszerbe felvételét kérõ személy –

törvényi rendelkezés hiányában – nem rendelkezik oktatá-

si azonosító számmal, az oktatási azonosító szám helyett a

31. § (2) bekezdése szerinti kérelemben közölni kell annak

a köznevelési intézmény OM azonosítóját és a foglalkoz-

tatásának idejét, ahol pedagógus-munkakörben vagy óra-

adóként foglalkoztatták.

50. §

A Hivatal 2013. május 31-ig kialakítja a KIR minõség-

fejlesztési és minõségbiztosítási rendszerét.

19. Módosító rendelkezések

51. §

(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásá-

ról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításá-

ról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiak-

ban: R1.) 2. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(2) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
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„(6) Szintemelõ érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a

középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az

emelt szintû érettségi vizsgán elsõ alkalommal történõ

megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a kö-

zépiskolai tanulmányok teljes befejezése elõtt szintemelõ

érettségi vizsgát a 12. § (1) bekezdésében meghatározott

idegen nyelvekbõl, továbbá informatikából lehet tenni.””

(2) Az R1. 3. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az

érettségi bizonyítvány megszerzése elõtt abból a vizsga-

tárgyból tehetõ, amelynek a helyi tantervben a jelentkezõ

számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott

követelményeit az érettségi vizsgára jelentkezõ teljesítet-

te, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal

igazolni tudja. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, to-

vábbá a tanulói jogviszony megszûnése utáni érettségi

vizsgán bármely vizsgatárgyból – idegen nyelv esetén a

magyarországi középiskolában tanított nyelvekbõl – tehe-

tõ érettségi vizsga.””

(3) Az R1. 10. § (2) bekezdése a következõ szöveggel

lép hatályba:

„(2) E rendelet 2. §-a, 3. § (1)–(3) és (5) bekezdése,

6. §-a, 9. § e) pontja, 11. § d) pontja 2014. január 1-jén lép

hatályba.”

52. §

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló

100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 36. § (5) bekezdésben a „10” szövegrész helyébe a

„12” szöveg,

b) 54. § (2) bekezdés a) pontjában a „20–59” szövegrész

helyébe a „25–59” szöveg

lép.

53. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: R3.) 13. § (10) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:

„(10) A (9) bekezdésben felsorolt okiratok másolatát

közjegyzõ vagy – az eredeti okiratok alapján – az Igazga-

tóság hitelesíti. Ha a fenntartó több fizetési számlával ren-

delkezik, meg kell jelölnie azt a fizetési számlát, amelyre a

normatív hozzájárulás és támogatás folyósítását kéri. Az

OM azonosítót az Igazgatóság ellenõrzi, az igénylésekkel

összefüggõ új és módosított adatokat a KIR-bõl átveszi.

Ha a fenntartó a KIR-ben tárolt okiratokat nem küldi meg,

azt az Igazgatóság a KIR adatkezelõjétõl megkéri.”

(2) Az R3. 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a követke-

zõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az Igazgatóság a határozatában a gyermekek, ta-

nulók számát úgy állapítja meg, hogy az feladat-ellátási

helyenként, intézményenként ne haladja meg a mûködési

engedélyben meghatározott létszámot. Az Igazgatóság

normatív hozzájárulás és támogatás megállapításával kap-

csolatos döntése ellen benyújtott fellebbezést az oktatásért

felelõs miniszter bírálja el.

(3) A Magyar Államkincstár az október 1-jei tényleges

létszámadatokról december 15-ig, a február 1-jei tényleges

létszámadatokról május 5-ig fenntartónkénti, intézmény-

fenntartó típusonkénti bontásban, egyházi intézmények

esetében egyházanként összesítve, fõvárosi, megyei

összesítésben, jogcím szerinti részletezéssel tájékoztatja

az oktatásért felelõs minisztert. A Magyar Államkincstár

biztosítja az oktatásért felelõs miniszter, valamint az isko-

lai rendszerû szakképzést folytató intézmények adatai te-

kintetében a szakképzésért felelõs miniszter részére is

az adatbázis adataihoz való hozzáférést, a statisztikai célú

adatok lekérdezésének lehetõségét.”

(3) Az R3. 16. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(1) A fenntartó a központi költségvetésrõl szóló tör-

vényben meghatározott normatív hozzájárulás és támoga-

tás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról a

Magyar Államkincstár és az oktatásért felelõs miniszter ál-

tal közösen meghatározott és az Igazgatóság által a fenn-

tartó részére megküldött adatlapon intézmény feladat-ellá-

tási helyenkénti, valamint összesített adatokkal, a tárgy-

évet követõ év január 31-ig számol el.

(2) Az elszámoló adatlap benyújtásával egyidejûleg a

fenntartó az intézménnyel jogviszonyt létesítõ alkalmazot-

tak és tanulók oktatási azonosító számát (székhelyenkénti

és telephelyenkénti, valamint összesített táblázatban)

az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja.

(3) Az elszámolás során a fenntartót megilletõ normatív

hozzájárulás és támogatás 1/12, 7/12, illetve 4/12 részek-

ben kerül kiszámításra. A 14. § (4) bekezdése szerinti eset-

ben elszámoláskor a változással érintett idõszaktól függõ-

en az október 1-jei vagy a február 1-jei létszám helyett a

változással érintett idõszakban a hó végi létszámadatok át-

lagát kell figyelembe venni.

(4) Ha a fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem

tesz eleget, az Igazgatóság nyolc napos határidõ kitûzésé-

vel felhívja az elszámolási kötelezettség teljesítésére. Ha a

fenntartó a felhívásnak határidõben nem tesz eleget, a nor-

matív hozzájárulás és támogatás folyósítását az Igazgató-

ság felfüggeszti és az elszámolással érintett évben, vala-

mint a tárgyévben folyósított támogatás visszafizetésére és

a 16/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kamat megfizeté-

sére kötelezi.”

(4) Az R3. 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:

„(7) Ha a fenntartónak az Állami Számvevõszék által le-

folytatott ellenõrzése során visszafizetési kötelezettsége
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keletkezik, annak a döntés kézhezvételét követõ tizenhato-

dik naptól a visszafizetés napjáig a döntés idõpontjában ér-

vényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfe-

lelõ kamattal növelt összegben való megfizetésére az Igaz-

gatóság kötelezi a fenntartót.”

(5) Az R3. 17/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17/B. § (1) A köznevelési feladatot ellátó egyház szá-

mára a központi költségvetésrõl szóló törvényben megha-

tározott kiegészítõ támogatás megállapítását az egyházi

intézményfenntartók részére az Igazgatóságok által meg-

állapított normatív hozzájárulás és támogatás igénylése és

elszámolása alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és

Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Budapesti és

Pest Megyei Igazgatóság) országos illetékességgel végzi.

(2) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az egyházi

intézményfenntartó székhelye szerinti Igazgatóság adat-

szolgáltatása alapján figyelembe vehetõ gyermek-, tanuló-

létszám alapján az októberi igénylés alapján szeptem-

ber–december hónapokra határozatban – feladatonkénti,

egyházi fenntartónkénti bontásban – állapítja meg a köz-

nevelési feladatot ellátó egyház részére járó kiegészítõ tá-

mogatás mértékét.

(3) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészí-

tõ támogatást havi részletekben tárgyhó ötödik napjáig fo-

lyósítja a köznevelési feladatot ellátó egyház részére.

(4) Ha a köznevelési feladatot ellátó egyház elsõ alka-

lommal válik jogosulttá az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ

támogatásra, köteles megküldeni:

a) a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizo-

nyítványt, ha az egyház a kért hatósági bizonyítványt nem

csatolja, a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a szüksé-

ges adatokat helyette beszerzi,

b) képviselõjének aláírási címpéldányát, adószámát, va-

lamennyi, a kiegészítõ támogatással összefüggõ bankszám-

laszerzõdésének hiteles másolatát, bankszámlaszámát.

(5) A köznevelési feladatot ellátó egyház nyilvántartást

vezet arról, hogy az egyházi intézményfenntartó mely tele-

pülési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi idõre és

hány fõre kötött köznevelési szerzõdést, tett egyoldalú

nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei

Igazgatóság a kiegészítõ támogatás megállapítása, elszá-

molása és ellenõrzése során bekérheti a nyilvántartásban

szereplõ adatok ellenõrzése céljából.

(6) Az elszámolás és ellenõrzés során a normatív hozzá-

járulás és támogatás elszámolására és ellenõrzésére vonat-

kozó szabályokat kell alkalmazni.”

(6) Az R3. 17/E. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(5) Az elszámolás és az ellenõrzés során a normatív

hozzájárulás és támogatás elszámolására és ellenõrzésére

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(7) Az R3. 17/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17/G. § (1) Az intézményt fenntartó országos nemzeti-

ségi önkormányzat számára a központi költségvetésrõl

szóló törvényben meghatározott kiegészítõ támogatás

megállapítását az országos nemzetiségi önkormányzati in-

tézményfenntartó részére megállapított normatív hozzájá-

rulás és támogatás igénylése és elszámolása alapján

a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság országos illeté-

kességgel végzi.

(2) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság az országos

nemzetiségi önkormányzatok székhelye szerinti Igazgató-

ságok adatszolgáltatása alapján figyelembe vehetõ gyer-

mek-, tanulólétszám alapján az októberi igénylés alapján

szeptember–december hónapokra határozatban – felada-

tonkénti bontásban – állapítja meg az országos nemzetisé-

gi önkormányzati intézményfenntartó (1) bekezdés szerin-

ti jogosultságát.

(3) Ha az országos nemzetiségi önkormányzat települé-

si önkormányzattól vett át intézményt és a fenntartói jog

átadásáról szóló megállapodás eltérõen nem rendelkezik,

az átadás évében a települési önkormányzat által összeállí-

tott és hitelesített, valamint az országos nemzetiségi ön-

kormányzat által az átvett intézmény mûködési engedélyé-

nek jogerõre emelkedését követõen megküldött normatív

hozzájárulásonkénti és támogatásonkénti létszámadatokat

tartalmazó, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett,

tárgyév márciusi igénylési adatlapnak megfelelõ adatsoro-

kat tartalmazó kimutatás alapján – a július–augusztus hó-

napokra megállapított összeg kerül elõlegként folyósí-

tásra.

(4) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a (2) be-

kezdés szerinti kiegészítõ támogatást havi részletekben

tárgyhó ötödik napjáig folyósítja az országos nemzetiségi

önkormányzati intézményfenntartó számára.

(5) Az országos nemzetiségi önkormányzati intézmény-

fenntartó köteles nyilvántartást vezetni arról, hogy mely

önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi idõre és hány

fõre vett át intézményt. A nyilvántartást a Budapesti és

Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítõ támogatás megálla-

pítása, elszámolás és ellenõrzése során bekérheti a nyil-

vántartásban szereplõ adatok ellenõrzése céljából.

(6) Az elszámolás és az ellenõrzés során a normatív hoz-

zájárulás és támogatás elszámolására és ellenõrzésére vo-

natkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(8) Az R3. 18/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18/C. § (1) Az Igazgatóság a közoktatási intézményt jú-

lius 1-jei idõponttól átvevõ országos nemzetiségi önkor-

mányzat számára a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi

CLXXIX. törvény 127. §-ára és 39. § (5) bekezdésére figye-

lemmel, a közoktatási intézményt átadó települési ön-

kormányzat által megküldött normatív hozzájárulásonkénti

és támogatásonkénti létszámadatokat tartalmazó 17/G. §

(3) bekezdése szerinti kimutatás alapján július–augusztus

hónapokra megállapított elõleget egy összegben folyósítja.

(2) Ha 2011/2012-es tanévet követõen az országos nem-

zetiségi önkormányzat, egyházi- és magánintézmény

fenntartója nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát

vagy közoktatási feladatot vett át, az Igazgatóság a fenn-

tartó kérelmére szeptember–november hónapokra elõleget

folyósít, ha a fenntartónak nincs köztartozása. A fenntartó

az elõleg megállapításához csatolja
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a) az intézményt vagy közoktatási feladatot átadó fenn-

tartó által összeállított és hitelesített 17/G. § (3) bekezdése

szerint összeállított és közzétett kimutatást és

b) a 13. § (9) bekezdése szerinti új dokumentumokat.

(3) Az október 1-jei igénylés alapján határozatban meg-

állapított normatív hozzájárulás és támogatás, továbbá a

folyósított elõleg közötti korrekcióra tárgyév december

hónapjában kerül sor.

(4) A fenntartó az (1)–(2) bekezdés szerinti elõleg iránti

igényét 2012. szeptember 15-ig nyújthatja be az Igazgató-

sághoz. Az Igazgatóság a megállapított elõleget, annak

utalványozását követõ 5 munkanapon belül folyósítja.”

54. §

Az R3.

a) 13. § (9) bekezdés a) pontjában a „pénzforgalmi

számlaszerzõdésének” szövegrész helyébe a „bankszám-

laszerzõdésének” szöveg,

b) 13. § (9) bekezdés b) pontjában a „pénzforgalmi

számlájának” szövegrész helyébe a „fizetési számlájának”

szöveg,

c) 13. § (9) bekezdés c) pontjában a „pénzforgalmi szám-

lára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg,

d) 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „szeptember 15-ei”

szövegrész helyébe az „október 1-jei” szöveg,

e) 14. § (7) bekezdésében a „régi” szövegrészek helyébe

a „korábbi” szöveg,

f) 15. § (1) bekezdésében és a 17/B. § (3) bekezdésében

a „10.” szövegrész helyébe az „5.” szöveg,

g) 16. § (8) bekezdésében „pénzforgalmi számlája

ellen” szövegrész helyébe a „fizetési számlájára” szöveg,

h) 16. § (9) bekezdésében az „a Minisztérium és az ál-

lamháztartásért felelõs miniszter által vezetett miniszté-

rium által” szövegrész helyébe az „általuk” szöveg,

i) 17/C. § (2), (5) és (7) bekezdésében az „a Miniszté-

rium” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs minisz-

ter” szöveg,

j) 17/C. § (3) bekezdésében az „a Minisztérium a fejeze-

ti” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs miniszter

az által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fe-

jezeti kezelésû” szöveg,

k) 17/F. § (3) bekezdésében az „a Minisztérium” szöveg-

részek helyébe az „az oktatásért felelõs miniszter” szöveg

lép.

55. §

(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiak-

ban: R4.) 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A tankerületek székhelye és illetékességi területe

megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékessé-

gi területével.

(4) A megyeközponti tankerület a megye székhelyén

mûködõ tankerület, amelynek illetékességi területe a szak-

képzõ iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati

feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében

azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén mûködik.

Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd szék-

hellyel mûködik.”

(2) Az R4. 9. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(2) A 3. § (1) bekezdése, a 8. § és a 10. § 2013. ja-

nuár 1-jén lép hatályba.”

(3) Az R4. 10. §-a a „központ jelöli ki” szövegrész he-

lyett a „központot jelöli ki” szöveggel lép hatályba.”

20. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

56. §

Hatályát veszti

a) az R2. 11. § (9) bekezdése,

b) az R3. 8–12/H. §-a, 17/D. §-a, 17/F. § (6)–(8) bekez-

dése, 18/A. §-a, 18/B. §-a, 18/D. §-a, 18/E. §-a, 2. számú

melléklete és 4–7. számú melléklete.

21. Hatályba nem lépésrõl szóló rendelkezések

57. §

Nem lép hatályba az R4. 3. § (2) bekezdése és a 9. § (3)

és (4) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
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Ebr azonosító   

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS 

Önkormányzat neve:   

Kitöltő neve:   

Kitöltő telefonszáma   

Kitöltő emailcíme   

No. Megnevezés 
2011. évi 

költségvetési beszámoló szerinti tényadatok 
2012. évi 

eredeti előirányzat 
2012. évi 

várható előirányzat 

2013. évi 
prognosztizált 

előirányzat 

1. 2. 3. 4. 

KIADÁSOK 

1. Személyi juttatások 04 sor 04 sor 04 sor   

2. 
Munkaadókat 

terhelő járulékok 
összesen 

07 sor 07 sor 07 sor   
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3. 

Dologi és egyéb 
folyó kiadások 
összesen, ebből 
- közüzemi kiadások 
(villany, gáz, stb.) 
- egyéb üzemeltetési 
kiadások 

08+09+10+11+12+14 sor + (03. űrlap 61+63 
sora) 10 sor - (03. űrlap 64+66 sor) 10 sor - (03. űrlap 64+66 sor)   

4. 
Támogatásértékű 

működési kiadások 
összesen 

28 sor 12 sor 12 sor   

5. 

Előző évi működési 
célú előirányzat-
maradvány, 
pénzmaradvány 
átadás összesen 

36 sor 13 sor 13 sor   

6. 

Működési célú 
pénzeszközátadások 
államháztartáson 
kívülre összesen 

52 sor 14 sor 14 sor   

7. 

Társadalom-, 
szociálpolitikai és 
egyéb juttatás, 
támogatás 

53 sor 15 sor 15 sor   

8. 

Egyéb működési 
célú támogatások, 
kiadások 
pénzforgalom nélküli 
kiadások nélkül 
összesen 
(4.+5.+6.+7.) 

        

9. 

Alap- és 
vállalkozási 
tevékenység közötti 
elszámolások 

55 sor 17 sor 17 sor   

10. 
Egyéb 

pénzforgalom nélküli 
kiadások 

56 sor 18 sor 18 sor   
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11. 

Egyéb működési 
célú támogatások, 
kiadások összesen  
(8.+9.+10.)                    

        

12. 

Egyéb működési 
kiadások (Pl.: 
ellátottak pénzbeli 
juttatásai) 

58 sor 19 sor 19 sor   

13. 
Működési kiadások 

összesen 
(1.+2.+3.+11.+12.) 

        

14. Felújítás (ÁFA-val) 60 sor 21 sor 21 sor   

15. 
Intézményi  

beruházási kiadások 
(ÁFA-val) 

61 sor 22 sor 22 sor   

16. 
Befektetési célú 

részesedések 
vásárlása 

63 sor + (03. űrlap 62+64 sora) 24 sor + (03. űrlap 64+66 sor)  24 sor + (03. űrlap 64+66 sor)    

17. 
Támogatásértékű 

felhalmozási kiadások 
összesen 

75 sor 25 sor 25 sor   

18. 

Előző évi 
felhalmozási célú 
előirányzat-
maradvány, 
pénzmaradvány 
átadás összesen 

83 sor 26 sor 26 sor   

19. 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadások 
államháztartáson 
kívülre összesen           

101 sor 27 sor 27 sor   

20. 
Egyéb felhalmozási 

kiadások összesen 
(16.+17.+18.+19.) 
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21. 
Felhalmozási 

kiadások összesen 
(14.+15.+20.) 

        

22. 
Támogatási 

kölcsönök nyújtása és 
törlesztése összesen 

107 sor 33 sor 33 sor   

23. 
Költségvetési 

kiadások 
(13.+21.+22.) 

        

24. Finanszírozási 
kiadások 228 sor + … + 237 sor 

06. űrlap 
69+...+73+76+79+...+84+87+...+94+100 
sor 

06. űrlap 
69+...+73+76+79+...+84+87+...+94+100 
sor 

  

25. Tárgyévi kiadások  
(23.+24.)                               

25.a. 

25. sorból az 
Útmutató szerinti 
szakfeladatokon 
elszámolt önként 
vállalt feladatok 
működési kiadásai 
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25.b. 

25. sorból az 
Útmutató szerinti 
szakfeladatokon 
elszámolt önként 
vállalt feladatok 
felhalmozási kiadásai 

        

No. Megnevezés 
2011. évi költségvetési beszámoló szerinti 

tényadatok 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi várható előirányzat 
2013. 

évi prognosztizált 
előirányzat 

1. 2. 3. 4. 

BEVÉTELEK 

26. 
Intézményi 

működési bevételek 
összesen      

109+128+129+130 sor  35+36 sor - (16. űrlap 
01+10+11+12+13+18+…+24) 

35+36 sor - (16. űrlap 01+10+11+ 
12+13+18+…+24)   

27. 

Saját folyó 
bevételek és 
átengedett bevételek, 
ebből (1) személyi 
jövedeladó, (2) 
gépjárműadó, (3) 
helyi adók 

110+111+112+121+122+123+124+125+126 sor 16. űrlap 25. sor 16. űrlap 25 sor   

27.a 27. sorból személyi 
jövedelemadó         

27.b 27. sorból 
gépjárműadó         

27.c 29. sorból helyi 
adók         
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28. 

Önkormányzat 
működési célú 
költségvetési 
támogatása 

16. űrlap 38+40+42+43+44+48+(53+54 
működési része) sor 16. űrlap 38+40+44+ 47+51 16. űrlap 38+40+42+ 43+44+47+ 51   

29. 
Támogatásértékű 

működési bevételek 
összesen 

143 sor 37 sor 37 sor   

30. 

Működési célú 
pénzeszközátvétel 
államháztartáson 
kívülről összesen          

165 sor 39 sor 39 sor   

31. 

Előző évi működési 
célú előirányzat-
maradvány, 
pénzmaradvány 
átvétel összesen 

151 sor 38 sor 38 sor   

32. 

Működési célú 
pénzforgalmi 
bevételek összesen  
(26.+...+31.)                  

        

33. 

Egyéb működési 
bevételek ( pl.: alap- 
és vállalkozási 
tevékenység közötti 
elszámolások) 

167 sor 40 sor 40 sor   

34. 
Működési 

bevételek összesen 
(32.+33.) 

        

35. Felhalmozási saját 
bevételek összesen       177 sor  45 sor 45 sor   

36. 

Önkormányzat 
felhalmozási célú 
költségvetési 
támogatása 

16. űrlap 41+49+50+51+52+(53+54 
felhalmozási része) sor 16. űrlap 41+49 16. űrlap 41+48+49+ 50+52   

37. 
Támogatásértékű 

felhalmozási 
bevételek összesen 

189 sor 46 sor 46 sor   
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38. 

Előző évi 
felhalmozási célú 
előirányzat-
maradvány, 
pénzmaradvány 
átvétel összesen 

197 sor 47 sor 47 sor   

39. 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátvételek 
államháztartáson 
kívülről összesen 

211 sor 48 sor 48 sor   

40. 
Felhalmozási 

bevételek összesen 
(35.+...+39.) 

        

41. 

Támogatási 
kölcsönök 
visszatérülése és 
igénybevétele 
összesen                        

216 sor 53 sor 53 sor   

42. 

Előző évi 
költségvetési 
kiegészítések, 
visszatérülések 
összesen  

220 sor 57 sor 57 sor   

43. 
Költségvetési 

bevételek 
(34.+40.+41.+42.) 

        

44. Finanszírozási 
bevételek 

226 sor, 
239 sor + … + 248 sor 

63 sor + 10. űrlap 
67+...+71+74+77+...+82+85+...+92+104 
sor 

63 sor + 10. űrlap 
67+...+71+74+77+...+82+85+...+92+104 
sor 

  

45. Tárgyévi bevételek 
(43.+44.)                               

45.a. 

25. sorból az 
Útmutató szerinti 
szakfeladatokon 
elszámolt önként 
vállalt feladatok 
működési bevételei 
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45.b. 

25. sorból az 
Útmutató szerinti 
szakfeladatokon 
elszámolt önként 
vállalt feladatok 
felhalmozási 
bevételei 

        

46. Működési hiány 
(34.-13.) (+/-)         

47. Felhalmozási hiány 
(40.-21.) (+/-)         

48. 

Költségvetési 
bevételek és kiadások 
egyenlege (43.-23.) 
(+/-) 

        

49. 
Tárgyévi bevételek 

és kiadások eltérése 
(45.-25.) (+/-) 

        

Az űrlaphivatkozások a 80. űrlap sorhivatkozásait tartalmazzák; ahol nem, ott fel van tüntetve az űrlap száma is. 

2011. évben 28. + 36. sor összesen adata (1 oszlop esetében) = 80. űrlap 218. sora 

2012. évben 28. + 36. sor összesen adata (2 és 3 oszlopok esetében) = 80. űrlap 55. sora 
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A feladatellátási helyek működtetése alóli mentesülési kérelem rövid szöveges indokolása (maximum 500 karakter): 

  

………………………………. P.H …………………………………… 
(fő)jegyző polgármester 
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Ebr azonosító   
Önkormányzat   

 
A települési önkormányzat adósságállományából eredő fizetési kötelezettsége  

a 2012-2013. években  

   ezer Ft  

 No. Megnevezés 
Adósságállomány törlesztő részlete 

2012. évben 
Adósságállomány törlesztő részlete 

2013. évben Összesen (1.+2.)  

1. 2. 3 

 1. Hosszú lejáratra forintban és devizában kapott 
kölcsönök 44. űrlap 1.+2. sorok: 3. oszlop 44. űrlap 1.+2. sorok: 4. oszlop    

 2. Tartozások fejlesztési célú 
kötvénykibocsátásból  44. űrlap  6.+7. sorok: 3. oszlop 44. űrlap  6.+7. sorok: 4. oszlop    

 3. Tartozások működési célú 
kötvénykibocsátásból  44. űrlap  11.+12. sorok: 3. oszlop 44. űrlap  11.+12. sorok: 4. oszlop    

 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 44. űrlap  16.+17. sorok: 3. oszlop 45. űrlap  16.+17. sorok: 4. oszlop    

 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 44. űrlap  21.+22. sorok: 3. oszlop 44. űrlap  21.+22. sorok: 4. oszlop    
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6. Rövid lejáratú hitelek 1. űrlap 104. sor: 4. oszlop     

7. Váltótartozások 1. űrlap 110. sor: 4. oszlop     

 8. Egyéb hosszú lejáratú, firntban és devizában 
fennálló kötelezettségek  44. űrlap 26.+27. sorok: 3. oszlop 44. űrlap 26.+27. sorok: 4. oszlop    

9. Adósságtörlesztés összesen (1.+…+6.)       

………………………………. P.H …………………………………… 

(fő)jegyző polgármester 
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( )
Ebr azonosító   
Önkormányzat   

1. A Közoktatási Információs rendszer alapján a településen működő valamennyi önkormányzat, önkormányzati társulás fenntartásában működő köznevelési intézményi 
feladatellátási hely adatai 

No. 

Feladat-
ellátási 

hely neve

Feladatellátási 
hely szerinti 

önkormányzat 

Feladatellátási hely 
címe  

(utca / házszám) 

Feladatellátási hely 
címe  

(irányítószám) 

Köznevelési 
intézmény OM 

azonosítója: 

Köznevelési 
intézmény jelenlegi 

fenntartója: 

Köznevelési 
intézmény PIR 

törzsszáma: 

A feladatellátási 
hely az 

önkormányzat 
tulajdonában van 

(igen/nem): 

Meg- 
jegyzés, 

észrevétel: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
                    
                    
                    
                    
                    

2. Az 1. pont szerinti táblázatban nem szereplő, önkormányzat, önkormányzati társulás fenntartásában működő köznevelési intézményi feladatellátási helyek 
adatai 

No. 

Feladat-
ellátási 

hely neve

Feladatellátási 
hely szerinti 

önkormányzat 

Feladatellátási hely 
címe  

(utca / házszám) 

Feladatellátási hely 
címe  

(irányítószám) 

Köznevelési 
intézmény OM 

azonosítója: 

Köznevelési 
intézmény jelenlegi 

fenntartója: 

Köznevelési 
intézmény PIR 

törzsszáma: 

A feladatellátási 
hely az 

önkormányzat 
tulajdonában van 

(igen/nem): 

Meg- 
jegyzés, 

észrevétel: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

………………………………. P.H …………………………………… 
(fő)jegyző polgármester 
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Ebr azonosító   

Önkormányzat   

Önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az önkormányzat tulajdonában álló épületek összevont adatai 

  ezer Ft 

2012. évi féléves beszámoló szerinti előirányzat oktatási szakfeladatonként 

No. Megnevezés (űrlap/sor) 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

FELÚJÍ-
TÁSI 

KIADÁ-
SOK 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

FELÚJÍ-
TÁSI 
BE-

VÉTE- 
LEK 

Egyéb 
foglalkoztatottak 

személyi juttatásai 
(munkaadókat 

terhelő 
járulékokkal) 

összesen 
'21-4 + 21-5 

Dologi kiadások 
(áfa-val) + egyéb 
folyó kiadások + 
irányító szerv alá 

tartozó 
költségvetési 

szervnek 
folyósított 

támogatás + 
támogatásértékű 
működési kiadás 
összesen + előző 

évi működési célú 
előirányzat-, pénz-
maradvány átadás 

összesen 

Társa-
dalom-, 
szociál-

politikai és 
egyéb 

juttatás, 
támogatás 
+ ellátottak 

pénzbeli 
juttatásai 

Működési 
célú 

pénzeszköz
-átadások 

állam-
háztartáson 

kívülre 
összesen + 
támogatási 
kölcsönök 
nyújtása, 

törlesztése 
összesen 

21-4 + 21-5 21-6 + 21-7 + 21-9 
+ 21-21 + 21-29 

21-47 + 
21-49 

21-46 + 21-
128 

21-51 + 
21-77 + 
21-118 

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 
22-42 + 22-109 + 22-110 + 22-

111 + 22-115 

22-67 + 
22-104 

1 F04a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás               

2 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)               
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3 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)               

4 852013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

              

5 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)               

6 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)               

7 852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

8 852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

9 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)               
10 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban               

11 852032
Alapfokú művészetoktatás képző-és 

iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 
ágban 

              

12 F04b Középfokú oktatás                

13 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. 
évfolyam)               

14 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)               

15 853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)               

16 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)               

17 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-
12/13. évfolyam)               

18 853122
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 

rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 

              

19 853123
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 

              

20 853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. 
évfolyam)               
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21 F04d Egyéb oktatás               
22 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél               

23 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban 
tanulók számára               

24 559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása               
25 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés               

26 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 
nevelése               

27 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi 
otthoni nevelése               

28 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés               

29 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése               

30 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése               

31 855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés               

32 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai 
tanulók tanulószobai nevelése               

33 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése,               

34 855922
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

              

35 855923
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

              

36 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység               
37 856012 Korai fejlesztés, gondozás               
38 856013 Fejlesztő felkészítés               
39 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások               

Összesen:               
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2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként 

No. Megnevezés (űrlap/sor) 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

FELÚJÍ- 
TÁSI 

KIADÁ- 
SOK 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

FEL- 
ÚJÍ- 
TÁSI 
BE- 

VÉTE- 
LEK 

Egyéb 
foglalkozta-

tottak 
személyi 
juttatásai 
(munka-
adókat 
terhelő 
járulé-
kokkal) 
összesen

'21-4 + 21-
5 

Dologi kiadások 
(áfa-val) + egyéb 
folyó kiadások + 
irányító szerv alá 

tartozó 
költségvetési 

szervnek 
folyósított 

támogatás + 
támogatásértékű 
működési kiadás 
összesen + előző 

évi működési célú 
előirányzat-, pénz-
maradvány átadás 

összesen 

Társa-
dalom-, 
szociál-

poli-
tikai és 
egyéb 

juttatás, 
támo-

gatás + 
ellátot-

tak 
pénz-
beli 

jutta-
tásai 

Műkö-
dési 
célú 

pénz-
eszköz-
átadá-

sok 
állam-
háztar-
táson 

kívülre 
össze-
sen + 
támo-
gatási 

kölcsö-
nök 

nyúj-
tása, 

törlesz-
tése 

össze-
sen 

21-4 + 21-
5 

21-6 + 21-7 + 21-9 
+ 21-21 + 21-29 

21-47 + 
21-49 

21-46 + 
21-128 

21-51 + 21-
77 + 21-118 

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-
42 + 22-109 + 22-110 + 22-111 + 

22-115 

22-67 + 
22-104 

1 F04a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás                

5 852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)                

6 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam)                

7 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                

8 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)                

9 852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)                

10 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban                
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11 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban                

12 F04b Középfokú oktatás                 

13 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. 
évfolyam)                

14 853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)                

15 853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)                

16 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)                

17 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 
évfolyam)                

18 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)                

19 853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)                

20 853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)                

21 F04d Egyéb oktatás                

22 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél                

23 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára                

24 559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása                

25 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés                

26 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése                

27 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni 
nevelése                

28 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés                

29 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése                

30 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése                

31 855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés                

32 855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószobai nevelése                

33 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése,                
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34 855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 
nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése                

35 855923
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti 

és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

               

36 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység                

37 856012 Korai fejlesztés, gondozás                

38 856013 Fejlesztő felkészítés                

39 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások                

Összesen:               

           

           

………………………………. P.H …………………………………… 

(fő)jegyző polgármester 



3/c. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
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Ebr azonosító   

Önkormányzat   

Az önkormányzat tulajdonában lévő azon épületek adatai, amely jelenleg másik önkormányzat, másik önkormányzati székhelyű intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás 
fenntartásában van 

   ezer Ft 

2012. évi féléves beszámoló szerinti előirányzat oktatási szakfeladatonként 

No. Megnevezés (űrlap/sor) 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

FELÚJÍTÁSI 
KIADÁSOK 

MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELÚJÍTÁSI 
BEVÉTELEK 

Egyéb 
foglalkoztatottak 

személyi juttatásai 
(munkaadókat 

terhelő 
járulékokkal) 

összesen 
'21-4 + 21-5 

Dologi kiadások 
(áfa-val) + egyéb 
folyó kiadások + 
irányító szerv alá 

tartozó 
költségvetési 

szervnek folyósított 
támogatás + 

támogatásértékű 
működési kiadás 
összesen + előző 

évi működési célú 
előirányzat-, pénz-
maradvány átadás 

összesen 

Társadalom-, 
szociál-

politikai és 
egyéb juttatás, 
támogatás + 

ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai 

Működési célú 
pénzeszköz-

átadások 
állam-

háztartáson 
kívülre 

összesen + 
támogatási 
kölcsönök 
nyújtása, 

törlesztése 
összesen 

21-4 + 21-5 21-6 + 21-7 + 21-9 
+ 21-21 + 21-29 21-47 + 21-49 21-46 + 21-

128 
21-51 + 21-77 + 

21-118 

22-3 + 22-7 + 22-19 + 
22-27 + 22-42 + 22-

109 + 22-110 + 22-111 
+ 22-115 

22-67 + 22-104 

1 2 3 4 5 6 7 

1 F04a Iskolai előkészítés és 
alapfokú oktatás               
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2 852011

Általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

              

3 852012

Sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

              

4 852013

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

              

5 852014
Általános iskolai 

felnőttoktatás (1-4. 
évfolyam) 

              

6 852021

Általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

7 852022

Sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

8 852023

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

9 852024
Általános iskolai 

felnőttoktatás (5-8. 
évfolyam) 

              

10 852031
Alapfokú 

művészetoktatás 
zeneművészeti ágban 

              

11 852032

Alapfokú 
művészetoktatás képző-és 
iparművészeti, 
táncművészeti, szín-és 
bábművészeti ágban 
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12 F04b Középfokú oktatás                

13 853111
Nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatás (9-
12/13. évfolyam) 

              

14 853112

Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása (9-
12/13. évfolyam) 

              

15 853113

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 

              

16 853114
Gimnáziumi 

felnőttoktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

              

17 853121
Nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatás 
(9-12/13. évfolyam) 

              

18 853122

Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása 
(9-12/13. évfolyam) 

              

19 853123

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű 
szakközépiskolai oktatása 
(9-12/13. évfolyam) 

              

20 853124
Szakközépiskolai 

felnőttoktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

              

21 F04d Egyéb oktatás               

22 479901 Tankönyvforgalmazás 
költségvetési szervnél               

23 559011

Kollégiumi 
szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók 
számára 

              

24 559015 Közoktatásban tanulók 
lakhatási támogatása               

25 855911 Általános iskolai 
napközi otthoni nevelés               
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26 855912
Sajátos nevelési igényű 

tanulók napközi otthoni 
nevelése 

              

27 855913
Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók napközi 
otthoni nevelése 

              

28 855914 Általános iskolai 
tanulószobai nevelés               

29 855915
Sajátos nevelési igényű 

tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

              

30 855916

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók 
általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

              

31 855917
Középiskolai, 

szakiskolai tanulószobai 
nevelés 

              

32 855918

Sajátos nevelési igényű 
középiskolai, szakiskolai 
tanulók tanulószobai 
nevelése 

              

33 855921

Nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése, 

              

34 855922

Nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

              

35 855923

Nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók 
kollégiumi, externátusi 
nevelése 

              

36 856011
Pedagógiai 

szakszolgáltató 
tevékenység 

              

37 856012 Korai fejlesztés, 
gondozás               
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38 856013 Fejlesztő felkészítés               

39 856020 Pedagógiai szakmai 
szolgáltatások               

Összesen:               

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként 

No. Megnevezés (űrlap/sor) 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

FELÚJÍTÁSI 
KIADÁSOK 

MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELÚJÍTÁSI 
BEVÉTELEK 

Egyéb 
foglalkoztatottak 

személyi juttatásai 
(munkaadókat 

terhelő 
járulékokkal) 

összesen 
'21-4 + 21-5 

Dologi kiadások 
(áfa-val) + egyéb 
folyó kiadások + 
irányító szerv alá 

tartozó 
költségvetési 

szervnek folyósított 
támogatás + 

támogatásértékű 
működési kiadás 
összesen + előző 

évi működési célú 
előirányzat-, pénz-
maradvány átadás 

összesen 

Társadalom-, 
szociál-

politikai és 
egyéb juttatás, 
támogatás + 

ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai 

Működési célú 
pénzeszköz-

átadások 
állam-

háztartáson 
kívülre 

összesen + 
támogatási 
kölcsönök 
nyújtása, 

törlesztése 
összesen 

21-4 + 21-5 21-6 + 21-7 + 21-9 
+ 21-21 + 21-29 21-47 + 21-49 21-46 + 21-

128 
21-51 + 21-77 + 

21-118 

22-3 + 22-7 + 22-19 + 
22-27 + 22-42 + 22-

109 + 22-110 + 22-111 
+ 22-115 

22-67 + 22-104 

1 F04a Iskolai előkészítés és 
alapfokú oktatás               

2 852011

Általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

              

3 852012

Sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 
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4 852013

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

              

5 852014
Általános iskolai 

felnőttoktatás (1-4. 
évfolyam) 

              

6 852021

Általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

7 852022

Sajátos nevelési igényű 
általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

8 852023

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

              

9 852024
Általános iskolai 

felnőttoktatás (5-8. 
évfolyam) 

              

10 852031
Alapfokú 

művészetoktatás 
zeneművészeti ágban 

              

11 852032

Alapfokú 
művészetoktatás képző-és 
iparművészeti, 
táncművészeti, szín-és 
bábművészeti ágban 

              

12 F04b Középfokú oktatás                

13 853111
Nappali rendszerű 

gimnáziumi oktatás (9-
12/13. évfolyam) 
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14 853112

Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű 
gimnáziumi oktatása (9-
12/13. évfolyam) 

              

15 853113

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. 
évfolyam) 

              

16 853114
Gimnáziumi 

felnőttoktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

              

17 853121
Nappali rendszerű 

szakközépiskolai oktatás 
(9-12/13. évfolyam) 

              

18 853122

Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű 
szakközépiskolai oktatása 
(9-12/13. évfolyam) 

              

19 853123

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű 
szakközépiskolai oktatása 
(9-12/13. évfolyam) 

              

20 853124
Szakközépiskolai 

felnőttoktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

              

21 F04d Egyéb oktatás               

22 479901 Tankönyvforgalmazás 
költségvetési szervnél               

23 559011

Kollégiumi 
szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók 
számára 

              

24 559015 Közoktatásban tanulók 
lakhatási támogatása               

25 855911 Általános iskolai 
napközi otthoni nevelés               
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26 855912
Sajátos nevelési igényű 

tanulók napközi otthoni 
nevelése 

              

27 855913
Nemzeti és etnikai 

kisebbségi tanulók napközi 
otthoni nevelése 

              

28 855914 Általános iskolai 
tanulószobai nevelés               

29 855915
Sajátos nevelési igényű 

tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

              

30 855916

Nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók 
általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

              

31 855917
Középiskolai, 

szakiskolai tanulószobai 
nevelés 

              

32 855918

Sajátos nevelési igényű 
középiskolai, szakiskolai 
tanulók tanulószobai 
nevelése 

              

33 855921

Nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése, 

              

34 855922

Nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő sajátos nevelési 
igényű tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

              

35 855923

Nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt 
vevő nemzeti és etnikai 
kisebbségi tanulók 
kollégiumi, externátusi 
nevelése 
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36 856011
Pedagógiai 

szakszolgáltató 
tevékenység 

              

37 856012 Korai fejlesztés, 
gondozás               

38 856013 Fejlesztő felkészítés               

39 856020 Pedagógiai szakmai 
szolgáltatások               

Összesen:               

………………………………. P.H …………………………………… 

(fő)jegyző polgármester 

          
 



4. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2899

 
 

Ebr azonosító   
Önkormányzat   

Szándéknyilatkozat 
3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

97.§ (24) bekezdés b) pontja alapján 

…. Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló ─ az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ─ ingó és ingatlan 
vagyon működtetését nem képes vállalni. 

Kelt: 

P.H. 

jegyző polgármester 
 



5. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

2900 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám

 
Ebr azonosító:     
Önkormányzat 
neve:      

Jegyzőkönyvi kivonat  

……… Képviselő-testület (Közgyűlés) 

 2012. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből 

…… /2012. (   .   .) határozata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés b) pontja alapján meghozott döntésről 

….Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló ─ az állami intézményfenntartó központ 
által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ─ ingó és ingatlan vagyon 
működtetését  

a) - a …./2012. (…….) Korm. rendelet alapján benyújtott kérelmét  fenntartva - 
nem vállalja.    

  

b) vállalja, egyúttal a  …./2012. (…….) Korm. rendelet alapján benyújtott kérelmét  
visszavonja     

Kelt: 

P.H.

………………………….. 
…………………………

.. 
(fő)jegyző polgármester 

 



6. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
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Ebr azonosító   
Önkormányzat   

Szándéknyilatkozat 
3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján 

….  Város/Község Önkormányzata képviseletében  nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az 
önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti 
működtetését képes vállalni. 

Kelt: 

………………………….. 
P.H.

………………………….. 
(fő)jegyző polgármester 

 



7. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
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Ebr azonosító:   
Önkormányzat 
neve:    

Jegyzőkönyvi kivonat  

……… Képviselő-testület (Közgyűlés) 

 2012. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből 

…… /2012. (   .   .) határozata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pontja alapján meghozott döntésről 

….Város/Község  Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében, továbbá a 97.§ (24) bekezdés a) pontja 
alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 

        

Kelt: 

P.H.
………………………….. ………………………….. 

(fő)jegyző polgármester 

 
 
 



A Kormány 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete

a felsõoktatási szakképzésrõl és a felsõoktatási

képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat

egyes kérdéseirõl

A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt fel-

hatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdé-

sében foglalt feladatkörében eljárva, a következõket ren-

deli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén

mûködõ, és a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi

CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében fel-

sorolt felsõoktatási intézmények felsõoktatási szakképzési

tevékenységére, a képzésben részt vevõ hallgatókra, továb-

bá felsõoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterkép-

zésben a szakmai gyakorlatra és az abban együttmûködõ

szervezetekre, a szakmai gyakorlóhelyekre.

2. §

Az Nftv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott felsõok-

tatási szakképzés képzettségi szintje: ISCED-5, amely

képzettségi szint kizárólagosan e rendelet alapján megha-

tározott képzésben szerezhetõ meg.

3. §

(1) A képzésben a szakmai gyakorlat követelményeit

a felsõoktatási szakképzés, az alapképzési, mesterképzé-

si szakok képzési és kimeneti követelményei határozzák

meg.

(2) A 14–18. §-ban foglaltakat az alapképzés és a mes-

terképzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat te-

kintetében is alkalmazni kell.

4. §

E rendelet alkalmazásában

1. besorolási szak: a felsõoktatási alap- és mesterkép-

zésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló kor-

mányrendelet osztott képzés alapképzési szakjainak jegy-

zéke szerinti azon alapképzési szak vagy mesterképzési

szakjainak jegyzéke szerinti azon osztatlan szak, amelyhez

besoroltan az adott felsõoktatási szakképzést a képzési és

kimeneti követelményei meghatározzák;

2. feladatprofil: a felsõoktatási szakképzettséggel el-

látható legjellemzõbb tevékenység, feladatkör, munkate-

rület;

3. képzettségi szint: az oktatás egységes nemzetközi

osztályozási rendszerre (ISCED) az ENSZ gazdasági és

szociális osztályozási rendszereinek csoportjához tartozó

besorolási rendszer, amely osztályozási referenciakeretül

szolgál az oktatási programok és az ezekkel összefüggõ

képesítések rendszerezéséhez;

4. szakmai gyakorlat: a képzésnek azon része, amely

a felsõoktatási szakképzés, az alapképzési, a mesterképzé-

si szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatáro-

zott idõtartamban a szakképzettségnek megfelelõ munka-

helyen és munkakörben lehetõséget nyújt a megszerzett

tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az

elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására,

a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szak-

mai kompetenciák gyakorlására;

5. szakmai gyakorlóhely: azon jogi személy, gazdálko-

dó szervezet, amely felsõoktatási szakképzésben, alapkép-

zésben vagy mesterképzésben a felsõoktatási intéz-

ménnyel kötött együttmûködési megállapodás, valamint

a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint

kötött hallgatói munkaszerzõdés alapján, az egybefüggõ

szakmai gyakorlatot biztosítja, és amelyet az Oktatási Hi-

vatal a felsõoktatási intézmény adatainál szakmai gyakor-

lóhelyként nyilvántartásba vett. Gazdálkodó szervezeten

a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálko-

dó szervezetet kell érteni.

2. A felsõoktatási szakképzés rendje, a képzés szerkezete,

a szakmai követelmények meghatározása

5. §

(1) A felsõoktatási szakképzés modulokból épül fel.

Ezek:

a) a valamennyi felsõoktatási szakképzés közös kompe-

tencia modulja legfeljebb 12 kreditértékben;

b) a képzési terület szerinti közös modul legfeljebb

21 kreditértékben, amelybõl a képzési ág szerinti közös

modul legfeljebb 15 kreditértékben;

c) a szakképzés modulja, szakirányok esetén a szakirá-

nyok szakképzési modulja legfeljebb 87 kreditértékben,

amelybõl

ca) a gyakorlati képzés kreditértéke 30 kredit;

cb) több alapképzési szakot magában foglaló képzési ág

esetén a képzési ág szerinti közös modul kreditértéke leg-

feljebb 15 kredit;

cc) a specializáló kreditértéke legfeljebb 15 kredit.

(2) A felsõoktatási szakképzés – a képzési és kimeneti

követelményeiben meghatározottak szerint – megszervez-

hetõ teljes idejû képzésben, részidõs képzésben, illetve

távoktatásban.
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6. §

(1) Felsõoktatási szakképzésben legalább egy félév

szakmai gyakorlatot kell szakmai gyakorlóhelyen szervez-

ni. A szakmai gyakorlat összefüggõ gyakorlat, amely több

részben csak akkor szervezhetõ meg, ha arról a felsõokta-

tási szakképzés képzési és kimeneti követelményei –

szakmai indokok alapján – úgy rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat idõtarta-

ma egy képzési idõszaknak megfelelõ idõtartam, de leg-

alább tizennégy hét, amelyben a gyakorlat öt napos mun-

kahétnek megfelelõ idõszakokra tagolódik.

(3) Részidõs vagy távoktatási képzésben szervezett

képzés esetén a szakmai gyakorlat legalább 240 óra, amely

idõtartam alatt legalább három hét gyakorlatot egybefüg-

gõen kell megszervezni. A korábbi munkatapasztalat a fel-

sõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában

meghatározottak szerint tanulmányi követelmény teljesí-

téseként elismerhetõ.

(4) A hallgatót a szakmai gyakorlóhelyen a felsõfokú

szakképzettséggel betölthetõ munkakörben foglalkozta-

tottak részére biztosított, a munkavégzéshez szükséges

eszközök, munka- és védõruha, baleset- és munkavédelmi

felszerelések illetik meg.

7. §

(1) A felsõoktatási szakképzés szakmai követelményeit

a szakképzés képzési és kimeneti követelményei határoz-

zák meg.

(2) A felsõoktatási szakképzés képzési és kimeneti kö-

vetelményei szakképzettségenként tartalmazzák:

a) a felsõoktatási szakképzés megnevezését (magyar és

angol nyelven);

b) a szakképzettség oklevélben történõ megjelölését

(magyar és angol nyelven);

c) szakirányok esetén a szakirány megnevezését (ma-

gyar és angol nyelven);

d) a képzési területet (képzési ágat), határterületi képzés

esetén a további képzési területet (képzési ágat);

e) a besorolási szakot, határterületi képzés esetén a to-

vábbi besorolási szakot;

f) a felsõoktatási szakképzettséggel legjellemzõbben

betölthetõ munkakörök megnevezését;

g) a képzési idõt félévekben;

h) a szakképzettség megszerzéséhez

ha) összegyûjtendõ kreditek számát,

hb) az elméleti és a gyakorlati képzés arányát,

hc) a hallgatói szakmai gyakorlat idõtartamát heti öt

munkanap és heti negyven munkaóra figyelembevételé-

vel;

i) a felsõoktatási szakképzés célját (a szakképzettség

szakirányainak képzési célját is), amely a feladatprofil

meghatározását, a felsõoktatási szakképzettséggel ellát-

ható tevékenységkör, munkaterület meghatározását és le-

írását jelenti;

j) a felsõoktatási szakképzés során megszerezhetõ kom-

petenciákat, a kompetencia összetevõk megjelölésével;

k) a szakmai gyakorlat szakmai követelményeire, annak

szervezésére vonatkozó követelményeket;

l) az idegen nyelvi követelményeket;

m) a szakképzettség szempontjából lényeges más ren-

delkezéseket:

ma) a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a be-

számítandó kreditek számát, továbbá a szakmai követel-

mény teljesítéseként elismerhetõ, elõzetesen megszerzett

tudás, munkatapasztalat beszámításának egyéb feltételeit,

mb) a felsõoktatási szakképzés szervezésének sajátos

rendelkezéseit, a tanulmányi idõt részidõs képzésben, táv-

oktatásban,

mc) a felsõoktatási szakképzésre történõ felvétel feltéte-

leit.

8. §

(1) A felsõoktatási szakképzés a képzési és kimeneti kö-

vetelmények alapján meghatározott – a felsõoktatási intéz-

mény képzési programjának részét képezõ – felsõoktatási

szakképzési program alapján folyik.

(2) A felsõoktatási szakképzési programnak a képzési és

kimeneti követelmények szerinti alapadatai:

a) a felsõoktatási szakképzés megnevezése;

b) a megszerezhetõ szakképzettség megnevezése;

c) szakirányok esetén a szakirány megnevezése;

d) a képzési terület (képzési ág), határterületi képzés

esetén a további képzési terület (képzési ág);

e) a besorolási szak, határterületi képzés esetén a továb-

bi besorolási szak;

f) összegyûjtendõ kreditek száma;

g) a szakképzettség célja (a specializáció vagy szak-

irány estén szakirányok képzési célja is), a feladatprofil

meghatározása, a felsõoktatási szakképzettséggel ellátható

tevékenységkör, munkaterület leírása;

h) a szakképzettség szakmai kompetenciái, a képzési és

kimeneti követelményekben meghatározott kompetencia

területekre vonatkozóan az alábbi bontásban:

ha) valamennyi szakképzés közös kompetencia modulja

és kreditértéke,

hb) a képzési terület szerinti közös modul és kredit-

értéke,

hc) a szakképzési (a közös képzési ág, a gyakorlati kép-

zés, a specializáció vagy a szakirányok szerinti) modul és

kreditértéke,

hd) a hallgatói szakmai gyakorlat idõtartama heti öt

munkanap és heti negyven munkaóra figyelembevételé-

vel;

i) a besorolási szak nyilvántartásba vételi adatai.

(3) A felsõoktatási szakképzési program (2) bekezdésen

túli tartalmi elemei:
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a) a szakképzettség szempontjából a felsõoktatási szak-

képzésbe történõ belépés sajátos feltételei, különösen:

aa) az egészségügyi alkalmassági követelmények,

ab) a szakmai, pályaalkalmassági követelmények;

b) a szakmai gyakorlat szakmai követelményei;

c) az idegen nyelvi követelmények;

d) a felsõoktatási szakképzés képzési módszerei;

e) a felsõoktatási szakképzés értékelési rendszere, az ér-

tékelés módszerei modulonként;

f) a képzési szakon való továbbtanulás esetén a beszá-

mítandó kreditek száma, továbbá a szakmai követelmény

teljesítéseként elismerhetõ elõzetesen megszerzett tudás,

munkatapasztalat beszámításának egyéb feltételei;

g) a teljes idejû képzésre (részidõs képzésre, távoktatás-

ra) vonatkozó tanterv, óra-, vizsgaterv, továbbá tantárgyi

programok;

h) a szakmai gyakorlat szervezésének sajátos követel-

ményei, különösen:

ha) a szakmai gyakorlóhely meghatározása,

hb) a felsõoktatási szakképzésben, a 15. §-ban meghatá-

rozott együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ

szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozata,

hc) a gyakorlati képzés ajánlott tanterve, tantervi egysé-

gei, moduljai, ezek idõtartama,

hd) a hallgató szakmai gyakorlatának értékelési mód-

szerei,

he) a részidõs, távoktatási képzési formában a szakmai

gyakorlatra vonatkozó elõírások, és a szakmai gyakorlat

alóli részbeni felmentésre, illetve a munkatapasztalat be-

számítására vonatkozó szabályok,

hf) a szorgalmi idõszakon belüli és a szorgalmi idõsza-

kon kívüli szakmai gyakorlatok idõbeosztása, heti öt mun-

kanap és negyven munkaóra figyelembevételével;

i) a felsõoktatási szakképzés eszközei, segédeszközei,

tananyagai;

j) a képzési és kimeneti követelményekben meghatáro-

zottak szerint a felsõoktatási szakképzéshez szükséges

speciális épület és egyéb infrastrukturális kapacitásigé-

nyek, tárgyi feltételek és azok biztosítása;

k) teljes idejû képzésre (részidõs képzésre, távoktatásra)

vonatkozó tanterv, óra- és vizsgaterv, továbbá tantárgyi

program;

l) a felsõoktatási intézmény minõségbiztosítási rendsze-

rének részeként a felsõoktatási szakképzés minõségbizto-

sításának bemutatása.

9. §

(1) A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a fel-

sõoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei-

ben meghatározott kreditek 75 százalékát el kell ismerni.

(2) Felsõoktatási szakképzésben eredményes felvételi

eljárást követõen vagy a besorolási szakon folytatott, be

nem fejezett tanulmányok beszámításával kezdhetõk meg,

illetve folytathatók tanulmányok.

3. A felsõoktatási szakképzés indításának eljárási rendje

Felsõoktatási szakképzés

szakjegyzékbe történõ felvétele

10. §

(1) Felsõoktatási szakképzés szakjegyzékbe történõ fel-

vétele – a képzési és kimeneti követelmények meghatáro-

zásával – a besorolási szakhoz soroltan kezdeményezhetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást kezdeményezheti

felsõoktatási intézmény vagy gazdálkodó szervezet felsõ-

oktatási intézménnyel együttmûködve. A felsõoktatási

szakképzés a 7. § szerinti formában és tartalommal kidol-

gozott képzési és kimeneti követelményeit és az országos

gazdasági kamara vagy a felsõoktatási szakképzésben

érintett jogi személy felsõoktatási szakképzést támogató

véleményét, az oktatásért felelõs miniszternek címezve, az

Oktatási Hivatalnak kell benyújtani.

(3) A felsõoktatási szakképzés képzési és kimeneti kö-

vetelményeinek elõkészítése érdekében az Oktatási Hiva-

tal megkéri a Felsõoktatási Tervezési Testület véleményét.

A Felsõoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt,

hogy munkaerõ-piaci, foglalkoztatási szempontból indo-

kolt-e a felsõoktatási szakképzés szakjegyzékbe történõ

felvétele.

(4) A Felsõoktatási Tervezési Testület támogató véle-

ménye alapján az Oktatási Hivatal az oktatásért felelõs mi-

niszternél kezdeményezi a felsõoktatási szakképzés kép-

zési és kimeneti követelményeinek jogszabályban történõ

megjelentetését, valamint a felsõoktatási szakképzés szak-

jegyzékbe történõ felvételét.

Felsõoktatási szakképzés indítása

felsõoktatási intézményben

11. §

(1) A felsõoktatási intézmény felsõoktatási szakképzés

indítására azon képzési területen szerezhet jogosultságot,

amelyen alapító okirata és mûködési engedélye szerint

besorolási szakon, székhelyén vagy telephelyén képzést

folytat.

(2) A felsõoktatási intézmény felsõoktatási szakkép-

zést akkor folytathat, ha a szakindítást az Oktatási Hiva-

tal olyan alapképzési vagy osztatlan mesterképzési sza-

kon nyilvántartásba vette, amelyen a felsõoktatási intéz-

mény, a felsõoktatási szakképzésbõl, az elõzetesen

megszerzett tudás beszámításával, a továbblépés lehetõ-

ségét biztosítja.

(3) A felsõoktatási szakképzés indításának nyilvántar-

tásba vételét a felsõoktatási intézmény rektora, az intéz-

mény képzési programjának módosításáról hozott szenátu-

si döntés alapján, a 8. § szerint elkészített felsõoktatási

szakképzési program és a – felsõoktatási intézmény szék-

helye szerint illetékes – szakmai kamara felsõoktatási
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szakképzést támogató véleménye Oktatási Hivatalnak tör-

ténõ megküldésével kezdeményezheti. A felsõoktatási

szakképzési programban be kell mutatni a szakmai gya-

korlóhelyek körét. Mellékelni kell azon szakmai gyakorló-

helyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel a felsõoktatási

intézmény a felsõoktatási szakképzés indításakor együtt-

mûködési megállapodást fog kötni.

(4) A felsõoktatási intézmény felsõoktatási szakképzés-

ben olyan szakmai gyakorlóhellyel köthet megállapodást,

amelyet az országos gazdasági kamara felsõoktatási szak-

képzési gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkezõ szerve-

zetként nyilvántartásba vett. A kamarai nyilvántartásba

vétel feltételrendszerérõl a Felsõoktatási Tervezési Testü-

let elõzetes véleményre jogosult.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi eljárás

legkésõbb a felsõoktatási szakképzés õszi félévben való

indítását megelõzõ március 1-jéig, vagy keresztféléves in-

dítását megelõzõ október 1-jéig kezdeményezhetõ.

12. §

(1) A felsõoktatási intézmény a felsõoktatási szakkép-

zést annak nyilvántartásba vételét követõen indíthatja.

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás során, a felsõoktatási

intézmény felsõoktatási szakképzési programjáról az Ok-

tatási Hivatal megkéri a Magyar Felsõoktatási Akkreditá-

ciós Bizottság külön jogszabályban meghatározott szak-

értõi véleményét.

(3) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

a felsõoktatási szakképzési programok minõség-ellenõrzé-

si és minõségértékelési feladatainak ellátására felsõoktatá-

si szakképzési bizottságot hoz létre és a munkaadókat kép-

viselõ szakértõket vesz igénybe.

(4) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

a felsõoktatási szakképzési programról készített szakértõi

véleményében azt vizsgálja, hogy a felsõoktatási intéz-

mény felsõoktatási szakképzési programja összhangban

van-e a képzési és kimeneti követelményekkel, a szakkép-

zettség szakmai kompetenciái megfelelnek-e a képzési és

kimeneti követelményekben meghatározott kompetencia

területek szerinti követelményeknek, a szakmai gyakorlat

követelményei megfelelnek-e a szakképzettség feladat-

profiljának.

13. §

A felsõoktatási intézmény szakképzési tevékenységét

az Oktatási Hivatal a felsõoktatási intézmény mûködési

engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásában,

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság és a gaz-

dasági kamara szakértõi véleményének megkérésével öt-

évente vizsgálja.

4. A szakmai gyakorlat, az együttmûködési

megállapodás feltételei és tartalma

14. §

(1) A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek

megfelelõ munkahelyen, munkakörben az elméleti és

gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakor-

lásához szükséges munkavállalói kompetenciák munka-

folyamatokban történõ fejlesztése, az anyag-eszköz-

technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, vala-

mint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és

együttmûködés, feladatmegoldásokban az értékelõ és

önértékelõ magatartás, az innovációs készség fejlesz-

tése.

(2) A szakmai gyakorlat a felsõoktatási intézmény

vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közö-

sen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a kép-

zési és kimeneti követelményekben meghatározottak sze-

rint a felsõoktatási szakképzési programnak, illetve a

szak tantervének megfelelõen terveznek, szerveznek és

értékelnek.

15. §

(1) A felsõoktatási intézmény és a szakmai gyakorló-

hely együttmûködési megállapodást köthet a felsõoktatá-

si intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítá-

sára.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttmûködési

megállapodást meg kell kötni, ha a szak, felsõoktatási

szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét

vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak

meg.

(3) Az együttmûködési megállapodást írásba kell fog-

lalni. Az együttmûködési megállapodásra a Polgári Tör-

vénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a 16. §-ban foglalt elemek a megállapodás lényeges tartal-

mának minõsülnek.

(4) A felsõoktatási intézmény és a szakmai gyakorló-

hely együttmûködési megállapodásáról és a képzésben

közremûködõ szakmai gyakorlóhelyekrõl – az intézmény

adatszolgáltatása és mûködési engedélye alapján – az Ok-

tatási Hivatal nyilvántartást vezet. A felsõoktatási intéz-

mény és a szakmai gyakorlóhely együttmûködésének

megszûnését vagy más szakmai gyakorlóhellyel kötött

megállapodást, valamint a szakmai gyakorlóhely nyilván-

tartott adataiban történõ változást követõen a felsõoktatási

intézménynek hatvan napon belül kezdeményeznie kell

a nyilvántartott adatok módosítását. Az Oktatási Hivatal

nyilvántartásából törölni kell azt a szakmai gyakorlóhe-

lyet, amelyiket az országos gazdasági kamara nyilvántar-

tásából töröltek.
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16. §

Az együttmûködési megállapodás tartalmazza:

a) az együttmûködési megállapodást kötõ felek nevét

(cégnevét), székhelyét, elérhetõségét, adószámát, statiszti-

kai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalko-

zói nyilvántartási számát vagy nyilvántartási számát, kép-

viseletére jogosult személy nevét, intézményi azonosító

számot;

b) az együttmûködési megállapodás tárgyát, célját;

c) az együttmûködés módját, a szakmai gyakorlat kere-

teit, különösen:

ca) a szakmai gyakorlat helyszínét, idõtartamát (kezdõ

és befejezõ idõpontját), esetleges szakaszait, azok kezdõ

és befejezõ idõpontját,

cb) a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton

részt vevõ hallgatók szakonként, felsõoktatási szakképzé-

senként, munkarendenként meghatározott létszámát,

cd) a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint

megállapított díjazását, illetve annak hiányát,

ce) a szakmai gyakorlat felsõoktatási intézményi felelõ-

sét és a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szak-

mai felelõsét;

d) a felsõoktatási intézmény kötelezettségeit és jogait,

különösen:

da) felelõsségét a hallgatók teljes képzéséért, annak ré-

szét képezõ szakmai gyakorlatért,

db) a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gya-

korlóhellyel,

dc) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, informá-

ciók szakmai gyakorlóhely számára történõ megküldését,

dd) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesz-

tési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alap-

ján a gyakorlati kompetenciák értékelését;

e) a szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorló-

hely kötelezettségeit és jogait, különösen:

ea) a hallgatói munkaszerzõdés hallgatóval történõ meg-

kötésének kötelezettségét,

eb) a hallgató tanulmányainak megfelelõ szakterületen

történõ foglalkoztatást,

ec) a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely,

eszköz, védõfelszerelés biztosítását,

ed) a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügye-

letét, irányítását,

ee) a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti

díjazását,

ef) a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompe-

tenciáinak írásban történõ értékelését;

f) az együttmûködési megállapodás idõtartamát (határo-

zott idejû vagy határozatlan);

g) az együttmûködési megállapodás megszûnésé-

nek eseteit, beleértve azt is, ha a szakmai gyakorlóhe-

lyet az országos gazdasági kamara törli a nyilvántartá-

sából.

5. Szakmai gyakorlaton

hallgatói munkaszerzõdés alapján történõ

hallgatói munkavégzés feltételei,

a hallgatói munkaszerzõdés tartalma

17. §

(1) Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv.

44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorló-

hellyel kötött hallgatói munkaszerzõdés alapján végezhet

munkát.

(2) A szakmai gyakorlaton történõ munkavégzés során

munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakor-

latot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerzõ-

dés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni.

(3) A hallgatói munkaszerzõdés alapján munkát végzõ

hallgató foglalkoztatása során

a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidõ nem

rendelhetõ el,

b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a

nyolc órát, munkaidõkeret alkalmazása esetén legfeljebb

egy heti munkaidõkeretet lehet elrendelni,

c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi

pihenõidõt kell biztosítani,

d) próbaidõ nem köthetõ ki,

e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében

és 106. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmaz-

hatók.

18. §

(1) A hallgatói munkaszerzõdésnek tartalmaznia kell

különösen:

a) a szakmai gyakorlóhely adatait (nevét, székhelyét, el-

érhetõségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegy-

zékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

törvényes képviselõjének nevét);

b) a hallgató természetes személyazonosító adatait (ne-

vét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja szüle-

tési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetõ-

ségét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító

jelét, bankszámlaszámát, külföldi hallgató esetén állam-

polgárságát, tartózkodási címét);

c) a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsõok-

tatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetõségét,

intézményi azonosító számát, törvényes képviselõjének

nevét);

d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatáro-

zottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését

és a képzési idõt;

e) a hallgató munkakörét;

f) a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), idõtartamát

(kezdõ és befejezõ idõpontját), szükség esetén szakaszait,
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a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót az Nftv. 44. §

(3) bekezdés a) pontja alapján megilletõ díjazás összegét,

illetve a díjazás hiányát;

g) a hallgató szakmai gyakorlata felsõoktatási intézmé-

nyi felelõsének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelõ-

sének személyét;

h) a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára

– a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezmé-

nyeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmé-

nyek megjelölését, azok mértékét és nyújtásának felté-

teleit.

(2) A hallgatói munkaszerzõdés tartalmazza a szakmai

gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a hallgató számára – egészségvédelmi és munkavédelmi

szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési

programnak, illetve a tantervnek megfelelõ szakmai gya-

korlatról gondoskodik.

(3) A hallgatói munkaszerzõdés tartalmazza a hallgató

arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtart-

ja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján el-

végzi;

b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek

megfelelõen elsajátítja;

c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi elõ-

írásokat megtartja;

d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szak-

mai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyez-

tetné.

6. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

emelt szintû szakképesítés

felsõoktatási tanulmányokban történõ elismerése

19. §

(1) Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

emelt szintû szakképzésben szerzett ismeretek – a szak-

képesítés megfeleltethetõ az alapképzési szak képzési

és kimeneti követelményeirõl szóló rendeletben megha-

tározott módon – 50 kredit értékben, az elõzetesen meg-

szerzett tudás, munkatapasztalat Nftv. 49. § (6) bekez-

désében foglaltak szerinti beszámításával, a képzési te-

rülethez tartozó alapképzési szakon egy éves szakmai

gyakorlatként kell elismerni és beszámítani a képzési

idõbe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszámítást az

oktatásért felelõs miniszter az alapképzési szak képzési és

kimeneti követelményeirõl szóló rendeletében a szakkép-

zésért és felnõttképzésért felelõs miniszterrel egyetértés-

ben szakonként határozza meg.

7. Záró rendelkezések

20. §

(1) E rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat a felsõokta-

tásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

2005. évi törvény), valamint az Országos Képzési Jegy-

zékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának el-

járásrendjérõl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

szerinti felsõfokú szakképzésben kezdték meg, azt a ko-

rábbi szakmai és vizsgakövetelmények alapján fejezhetik

be és szerezhetnek bizonyítványt, vagy szakváltással e

rendelet szerint indított felsõoktatási szakképzésben foly-

tathatják tanulmányaikat és szerezhetnek oklevelet.

A 2005. évi törvény szerinti felsõfokú szakképzésben ta-

nulmányaikat megkezdett hallgatók szakmai gyakorlatára

a 2005. évi törvény, valamint a szakképzésrõl szóló

1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései irányadók.

(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat alap- és mes-

terképzésben a 2005. évi törvény szerint kezdték meg,

szakmai gyakorlatára a 2005. évi törvény rendelkezései

irányadók.

(4) A (2) bekezdés szerinti szakváltás esetén a besorolá-

si szakon való továbbtanulás során az adott felsõoktatási

szakképzésre vonatkozó kreditbeszámítási rendelkezése-

ket kell alkalmazni.

(5) A mûködési engedély felülvizsgálatára irányuló el-

járásban 2015. szeptember 1-jét követõen kell vizsgálni

a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat a felsõoktatási intéz-

mény azon alap- és mesterképzési szakjai tekintetében,

amelyek képzési és kimeneti követelményei e rendelet

szerinti gyakorlati képzést írnak elõ. A 19. §-ban meghatá-

rozott szakmai gyakorlat követelményét a képzési és ki-

meneti követelményekben 2013. február 28-ig az oktatá-

sért felelõs miniszter felülvizsgálja.

(6) A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terü-

lethez tartozó felsõoktatási szakképzések tekintetében

a) a 10. § (2)–(4) bekezdésétõl eltérõen csak a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem fenntartói testületének támogató

véleménye alapján kezdeményezhetõ a képzési és kimene-

ti követelmények meghatározása, a felsõoktatási szakkép-

zés szakjegyzékbe történõ felvétele;

b) a 11. § (3) bekezdése szerinti eljárásban a felsõoktatá-

si szakképzési program szakmai kamarai vélemény nélkül

kezdeményezhetõ;

c) a 11. § (4) bekezdését a szakmai gyakorlóhelyekre

nem kell alkalmazni.

(7) E rendelettõl a közigazgatási, rendészeti és katonai

képzési területhez tartozó képzések tekintetében jogsza-

bály eltérhet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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Az emberi erõforrások minisztere

18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelete

az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének

2012. évi támogatása igénylésének,

döntési rendszerének, folyósításának,

felhasználásának, elszámolásának és ellenõrzésének

részletes szabályairól

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, vala-

mint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladat-

körében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. §

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti

fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –,

a 11–13. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi

CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) és dg) alpont-

jában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. §

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 14. pontjában

meghatározott nem visszatérítendõ költségvetési támogatás

(a továbbiakban: támogatás) nyújtására pályázati úton,

igénybevételére utólagos elszámolás melletti elõfinanszíro-

zás formájában, egy összegben az e rendeletben meghatáro-

zott módon kerülhet sor.

2. §

(1) Pályázatot az a települési önkormányzat (a továb-

biakban: pályázó) nyújthat be, amely

a) a fejleszteni kívánt mozi vagy az azt tulajdonló, va-

gyonkezelõ, üzemeltetõ gazdasági társaság többségi tulaj-

donosa, vagy a mozit üzemeltetõ költségvetési szerv, köz-

alapítvány alapítója (fenntartó), vagy

b) vállalja, hogy a nem önkormányzati vagy részben ön-

kormányzati tulajdonban lévõ mozi mûködtetéséhez, üze-

meltetéséhez a pályázat megvalósulását követõ három év-

ben folyamatosan, az éves mûködési, üzemeltetési költsé-

gek legalább 10%-át biztosítja.

(2) A pályázó arra a fejleszteni kívánt mozira tekintettel

részesülhet támogatásban, amely a következõ feltételek-

nek megfelel:

a) a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozik minõsí-

tésének feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben (a továb-

biakban: „art” mozi rendelet) elõírt feltételek teljesítése

alapján a mozgóképszakmai hatóságtól „art” terem minõ-

sítést kapott, vagy ennek hiányában a moziüzemeltetõ vál-

lalja, hogy a támogatási szerzõdés megkötésének idõpont-

jáig e minõsítést megszerzi,

b) legfeljebb öt moziterembõl áll, és

c) nem rendelkezik érvényes virtuális kópia díj megálla-

podással.

(3) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére,

amely

a) adósságrendezési eljárás alatt áll,

b) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében

történõ elszámolási kötelezettségének, vagy

c) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással

rendelkezik.

3. §

(1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely

esetén a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át

a pályázó saját forrásként biztosítja.

(2) A támogatás nem haladhatja meg pályázatonként

a 12,5 millió forintot.

4. §

(1) Támogatás igényelhetõ a fejleszteni kívánt mozite-

rem meglévõ vetítõterme mûszaki feltételeinek javításá-

hoz, az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvaló-

sítására:

a) legalább 2048×1080 felbontású, JPEG 2000 tömörí-

tési formátumú, DCI kompatibilis projektor beszerzése,

valamint

b) a beszerzett eszköz üzembe helyezése, ide nem értve

a gépház átalakításának költségeit.

(2) Nem nyújtható támogatás a moziterem 3D vetítõ be-

rendezéssel való felszerelésére, de a támogatás elnyerésé-

nél nem kizáró ok, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti be-

rendezés 3D vetítésre is alkalmas, vagy arra alkalmassá te-

hetõ.

(3) A támogatással fejleszteni kívánt mozitermet a fej-

lesztés igazolt befejezésétõl számított két éven keresztül

– figyelemmel a 9. § (5) bekezdésére – az „art” mozi rende-

letben meghatározott feltételeknek megfelelõen „art” mo-

ziteremként kell mûködtetni.

5. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlapot;
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b) az igényelt támogatási összeg 2. melléklet szerinti té-

telenkénti bontását;

c) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ca) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának

átadása esetén úgy köt szerzõdést az új tulajdonossal vagy

üzemeltetõvel, hogy az e rendeletben és a támogatási szer-

zõdésben meghatározott feltételek a 4. § (3) bekezdésében

megjelölt határidõ leteltéig az új tulajdonost vagy üzemel-

tetõt is kötelezzék, és

cb) ha a pályázó pályázati jogosultsága nem tulajdonjo-

gon, hanem a mozi támogatásán alapul, a pályázó nyilat-

kozik arról, hogy a mozi részére a 2. § (1) bekezdés

b) pontja szerinti támogatás biztosítását vállalja;

d) ha a pályázó nem tulajdonosa a mozinak vagy a mozi

üzemeltetõjének, a tulajdonos c) pont ca) alpontja szerinti

nyilatkozatát;

e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés

céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési

tervvel való összefüggésérõl, valamint arról, hogy mindez

miként illeszkedik a pályázó kulturális területre vonatkozó

fejlesztési terveihez;

f) a fejlesztés mûszaki hátterének bemutatása céljából

a mûszaki leírást;

g) a 7. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételt

igazoló dokumentumot, amennyiben e feltételek fennáll-

nak, valamint

h) a fejlesztési céllal érintett vállalkozás cégszerûen alá-

írt nyilatkozatát a pályázat benyújtását megelõzõ két pénz-

ügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott

valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról.

(2) A pályázathoz csatolni kell a pályázó hitelesített,

írásbeli nyilatkozatát arról, hogy nem áll adósságrendezési

eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességû,

meg nem fizetett köztartozással.

(3) Egy pályázó több moziteremre vonatkozó pályázata-

it külön-külön kell benyújtani az (1) bekezdésben foglalt

dokumentumokkal együtt. A (2) bekezdésben szereplõ

nyilatkozatokat elegendõ egy pályázathoz csatolni.

6. §

(1) A pályázatot a Magyar Államkincstár (a továbbiak-

ban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszerben

rögzített és onnan kinyomtatott adatlapok egy eredeti és

egy hitelesített másolati példányával 2012. október 1-jéig

lehet postai úton benyújtani a Kincstár pályázó székhelye

szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:

Igazgatóság).

(2) A benyújtási határidõ az informatikai rendszerben az

(1) bekezdés szerinti határnapon éjfélig rögzített igénylés-

nek legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A ha-

táridõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton

benyújtott adatlap érvénytelen.

(3) Az Igazgatóság a formailag megfelelõ pályázatok

eredeti példányát legkésõbb 2012. október 24-éig továb-

bítja a kultúráért felelõs miniszternek (a továbbiakban:

miniszter).

7. §

(1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag meg-

felelõ pályázatok közül döntése során a miniszter elõny-

ben részesíti azt a

a) mozit, amely már rendelkezik a berendezés megfelelõ

mûködtetéséhez szükséges egyéb feltételekkel, így külö-

nösen megfelelõ hangrendszerrel;

b) mozi-üzemeltetõt, aki többéves „art” mozi, vagy

e-cinema üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik, illetve

c) pályázót, aki a 3. § (1) bekezdésében meghatározott-

nál nagyobb mértékû önrész biztosítását vállalja.

(2) A miniszter a döntése során külön hangsúlyt fektet

arra is, hogy a támogatásra javasolt pályázók egyenletes

országos területi eloszlást nyújtsanak.

(3) A támogatásról a miniszter 2012. november 5-éig

dönt, és a döntést legkésõbb 2012. november 10-éig az ál-

tala vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(4) A támogatási szerzõdést a miniszter és a kedvezmé-

nyezett legkésõbb 2012. december 5-éig kötik meg.

8. §

(1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy ere-

deti példányát, valamint a kedvezményezettek nevét és

a részükre jóváhagyott támogatási összegek jegyzékét leg-

késõbb 2012. december 10-éig utalványozás céljából meg-

küldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.

(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs mi-

niszter utalványozása alapján a kincstár legkésõbb 2012.

december 13-áig egy összegben folyósítja a kedvezménye-

zett fizetési számlájára.

9. §

(1) A kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a tá-

mogatás az e rendeletben elõírt célra kerüljön felhaszná-

lásra, valamint arról, hogy a pályázatban megjelölt mozi

üzemeltetõje a támogatáshoz – a 3. § (1) bekezdése szerinti

saját forrással együtt – a támogatási összegnek a kedvez-

ményezett költségvetési elszámolási számlájára történõ

megérkezésétõl számított 10 napon belül hozzáférhessen.

(2) A támogatás 2012. december 31-én kötelezettség-

vállalással terhelt maradványát 2013. június 30-áig lehet

felhasználni.

(3) A kedvezményezett a kapott támogatás felhaszná-

lásáról 2012. december 31-i fordulónappal, a támogatás

2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt

maradványával 2013. december 31-i fordulónappal szá-

mol el.
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(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról

készített szakmai beszámolót a felhasználás évében a költ-

ségvetési támogatásokkal kapcsolatban adott elszámolás

benyújtásával egyidejûleg küldi meg a miniszternek.

(5) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan

ellenõrizheti, továbbá vizsgálhatja, hogy a támogatás

a 4. §-ban meghatározott és a kedvezményezett által vállalt

feladat megvalósítására került-e felhasználásra. A minisz-

ter különösen indokolt esetben, kérelemre legfeljebb két

negyedévre halasztást engedélyezhet a 4. § (3) bekezdésé-

ben meghatározott kötelezettség teljesítésére, azzal, hogy

ez esetben a 4. § (3) bekezdésében meghatározott idõtarta-

mú kötelezettséget a halasztás idõtartamával meghosszab-

bított idõszak alatt kell teljesíteni.

10. §

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás, illetve

a pályázó által a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalt

finanszírozás a mozik részére nyújtott csekély összegû (de

minimis) támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag a Szer-

zõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK

bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Az e rendelet szerinti csekély összegû (de minimis)

támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévõ vállalko-

zásnak.

11. §

A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érde-

kében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §

(8) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezõen

elõírt védõoltás elmaradt, az elmaradt védõoltást a legrö-

videbb idõn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik böl-

csõdébe, óvodába, nevelõszülõkhöz, gyermekotthonba, il-

letõleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép-

és felsõfokú oktatási intézménybe kerülõ gyermekek vizs-

gálatát végzik, kötelesek az életkor szerint esedékessé vált

oltások megtörténtét ellenõrizni. A hiányzó oltásokat az

oltás végzésére jogosultaknak pótolniuk kell. Az oltási kö-

telezettség)

„e) elmaradt BCG oltás esetén az 1. életév”

(betöltéséig áll fenn.)

12. §

Az R. 26. §

a) (4) bekezdésében az „az 5. számú” szövegrész helyé-

be az „a 6. számú” szöveg,

b) (6) bekezdésében a „6. számú” szövegrész helyébe

a „7. számú” szöveg

lép.

13. §

Hatályát veszti az R. 5. § (6) bekezdése.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,

és 2013. december 16-án hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere



1. melléklet a 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

Pályázati adatlap

A pályázati téma megnevezése: „Art” mozik digitális fejlesztésének támogatása 2012.

1. A pályázó adatai

2.1. Az önkormányzat megnevezése:

1.2. Székhelye:

1.3. Levelezési címe (ha eltér a székhelyétõl):

1.4. Telefonszáma:

1.5. Faxszáma:

1.6. E-mail címe:

1.7. KSH azonosítója:

2. A megvalósítással kapcsolatos adatok

2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi.):

2.2. A beruházás megvalósítás helye:

2.3. A megvalósító intézmény megnevezése:

2.4. A megvalósító intézmény címe:

2.5. A mozi üzemeltetõjének, vagy annak hiányában a pályázó adószáma: ��������-�-��

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok

3.1. A megvalósítás teljes költségigénye

3.1.1. általános forgalmi adó nélkül: ...................................................... ezer Ft

3.1.2. általános forgalmi adóval együtt: ...................................................... ezer Ft

3.2. Megvalósításhoz meglévõ saját forrás összege: ...................................................... ezer Ft

3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg: ...................................................... ezer Ft

3.4. Igényelt támogatási összeg (nem több mint a 3.1., 3.2.

és 3.3. pontok különbözete, de legfeljebb 12,5 millió Ft): ...................................................... ezer Ft

3.5. A pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése:

3.5.1. Személyi juttatások: ...................................................... ezer Ft

3.5.2. Munkaadókat terhelõ járulékok: ...................................................... ezer Ft

3.5.3. Dologi kiadások: ...................................................... ezer Ft

3.5.4. Mûködési kiadások összesen: ...................................................... ezer Ft

3.5.5. Felújítás: ...................................................... ezer Ft

3.5.6. Beruházás: ...................................................... ezer Ft

3.5.7. Felhalmozási kiadások összesen: ...................................................... ezer Ft

4. A fejlesztési céllal érintett vállalkozás által korábban kapott csekély összegû (de minimis) támogatásokra vonat-

kozó adatok

Támogatás éve: Támogatás összege:

2010.: ……………………. ezer Ft

2011.: ……………………. ezer Ft

2012.: ……………………. ezer Ft

5. A pályázati cél megvalósításának adatai

kezdés tervezett idõpontja: 20.... év ........................ hó ............ nap

befejezés tervezett idõpontja: 20.... év ........................ hó ............ nap

6. A pályázati kapcsolattartóra vonatkozó adatok

6.1. Név:

6.2. (Munkahelyi) cím:

6.3. Beosztás:
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6.4. Telefonszám:

6.5. Faxszám:

6.6. E-mail cím:

7. Pályázatért felelõs személyre vonatkozó adatok

7.1. Név:

7.2. Beosztás:

8. A támogatási szerzõdés aláírójára vagy aláíróira vonatkozó adatok

8.1. Név:

8.2. Beosztás:

9. Mellékletek

9.1. Mellékletek száma: .......... db

9.2. A mellékelt dokumentumok jegyzéke:

................................., 2012. év ........................... hó ............ nap

P. H.

............................................................

a pályázó képviselõje

2. melléklet a 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

Az igényelt támogatási összeg tételes bontása

1. Személyi juttatások, ezen belül

1.1. megbízási díjak,

1.2. szakértõi díjak, mûszaki ellenõr díja,

1.3. egyéb megbízásos jogviszonyban végzett tevékenység díja,

1.4. napidíj,

1.5. egyéb.

2. Személyi juttatás járuléka

3. Dologi kiadások, ezen belül

3.1. anyagok és készletvásárlás,

3.2. szolgáltatás,

3.3. egyéb.

4. Felhalmozási jellegû kiadások
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Az emberi erõforrások miniszterének

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete

a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

és a köznevelési intézmények névhasználatáról

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény

94. § (1) bekezdés a)–b), e)–j), m), p), s)–t) pontjában ka-

pott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-

körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a

szakképzést érintõ kérdések tekintetében az egyes minisz-

terek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében,

a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény

94. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyes szolgáltatások-

kal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget veze-

tõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyet-

értésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – ki-

terjed

a) a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-

vény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés a)–h) pont-

jában foglalt nevelési-oktatási intézményekre,

b) a nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekekre,

tanulókra,

c) a pedagógus és a nevelõ és oktató munkát közvetlenül

segítõ munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, vala-

mint a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus-

munkakört betöltõkre (a továbbiakban együtt: alkalmazot-

tak),

d) a gyermekek, tanulók szüleire, törvényes képviselõi-

re (a továbbiakban együtt: szülõk),

e) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokra (a továb-

biakban: kormányhivatal),

f) az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladat-

körében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hi-

vatalára (a továbbiakban: hivatal),

g) a köznevelési intézmények intézményfenntartóira,

h) a pedagógiai szakszolgálat keretében ellátott szakér-

tõi bizottsági tevékenységre,

i) a névhasználatra vonatkozó rendelkezések tekinteté-

ben a pedagógiai szakszolgálati intézményekre, a pedagó-

giai-szakmai szolgáltató intézményekre és a többcélú köz-

nevelési intézményekre is.

2. Az iskolai évfolyamok számozása

2. §

(1) Az iskolai évfolyamok számozása – a (2) bekezdés-

ben meghatározott kivétellel – az általános iskola elsõ év-

folyamától kezdõdõen a középiskolai tanulmányok utolsó

évfolyamáig, a kiegészítõ nemzetiségi oktatás feladatait

ellátó iskola elsõ évfolyamától és az alapfokú mûvészeti

iskolában az elsõ alapfokú évfolyamtól folyamatos.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen

a) a kilencedik évfolyamot megelõzõ Hídprogram kere-

tében szervezett évfolyamnak H/I, H/II/1, H/II/2,

b) a nyelvi elõkészítõ évfolyammal szervezett neve-

lés-oktatás évfolyamának nyolc évfolyamos gimnázium

esetében 5/Ny, hat évfolyamos gimnázium esetében 7/Ny,

egyéb esetben 9/Ny,

c) a két tanítási nyelvû középiskola által szervezett ne-

velés-oktatás elõkészítõ évfolyamának esetében 9/Kny,

d) a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató középiskola

nemzetiségi elõkészítõ évfolyamának nyolc évfolyamos

gimnázium esetén 5/N, hat évfolyamos gimnázium ese-

tén7/N, egyéb esetben 9/N

az elnevezése.

II. FEJEZET

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MÛKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK

TARTALMÁRA, ELKÉSZÍTÉSÉRE, ALKALMAZÁSÁRA

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3. A munkaterv

3. §

(1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv ha-

tározza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai,

kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az in-

tézményvezetõ kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskola-

szék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szü-

lõi szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat

érintõ programokat illetõen az iskolai, kollégiumi diákön-

kormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az isko-

lában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának vélemé-

nyét is.

(2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az

iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatá-

rozni

a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai ta-

nítás nélküli munkanapok idõpontját, felhasználását,

b) a szünetek idõtartamát,
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c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tük-

rözõ, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, pél-

dáját õrzõ, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és

egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt ál-

dozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (jú-

nius 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünne-

pek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében

meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések idõ-

pontját,

d) az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsoló-

dó ünnepek megünneplésének idõpontját,

e) az elõre tervezhetõ nevelõtestületi értekezletek, szü-

lõi értekezletek, fogadóórák idõpontját,

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai

célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett idõpontját,

g) az alapfokú mûvészeti iskola és kollégium kivételé-

vel a tanulók fizikai állapotát felmérõ vizsgálat idõpontját,

h) minden egyéb, a nevelõtestület által szükségesnek

ítélt kérdést.

(3) Az iskolai tanítás nélküli munkanapok idõpontjáról

az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhe-

lyezését biztosító kollégiumot, a gyakorlati képzés folyta-

tóját és szervezõjét, valamint a vele kapcsolatban álló

alapfokú mûvészeti iskolát tájékoztatja. A kollégiumban

az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban az

adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók vonat-

kozásában kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap tart-

ható.

(4) Az iskola és a vele tanulói jogviszonyban álló ta-

nulók elhelyezését biztosító kollégium kölcsönösen tájé-

koztatja egymást a tanév elfogadott helyi rendjérõl. Ha az

iskolában rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek idõ-

pontjáról az érdekelt kollégiumot, a gyakorlati képzés

folytatóit és szervezõit lehetõség szerint legalább hét nap-

pal korábban írásban tájékoztatni kell.

(5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiu-

mi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési

évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja

meg. Az iskolában a tanév rendjérõl szóló miniszteri ren-

delet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát.

A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója

a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben,

ha az iskola az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatá-

rozottak megtartásával az ehhez szükséges idõt megte-

remti.

(6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai

tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás

nélküli munkanapon – a szülõ igénye esetén – az óvoda, az

iskola és a kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú ta-

nuló felügyeletét.

(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy

a szülõk – a házirendben meghatározottak szerint – gyer-

meküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhas-

sák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról leg-

késõbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkana-

pokról legalább hét nappal a zárva tartást megelõzõen

a szülõket tájékoztatni kell.

(8) A nevelési-oktatási intézményben folyó – a közokta-

tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

közoktatási törvény) 4. § (4) bekezdésében szabályozott

– fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meg-

határozásához be kell szerezni az intézményi tanács, az is-

kolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék, vagy ennek hiányá-

ban, az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet, közösség, és

az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét.

4. A szervezeti és mûködési szabályzat

4. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és mûkö-

dési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meg-

határozni

a) a mûködés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a ta-

nulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetõknek a nevelési-

oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,

b) a pedagógiai munka belsõ ellenõrzésének rendjét,

c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére,

akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intéz-

ménnyel,

d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel,

intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, in-

tézményegységgel való kapcsolattartás rendjét,

e) a vezetõk és a szervezeti egységek közötti kapcsolat-

tartás rendjét, formáját, továbbá a vezetõk közötti feladat-

megosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait,

a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,

f) az intézményvezetõ vagy intézményvezetõ-helyettes

akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét,

g) a vezetõk és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiu-

mi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai,

kollégiumi szülõi szervezet, közösség közötti kapcsolat-

tartás formáját, rendjét,

h) a nevelõtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruhá-

zására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszá-

molására vonatkozó rendelkezéseket,

i) a külsõ kapcsolatok rendszerét, formáját és módját,

beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai

szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, va-

lamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészség-

ügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást,

j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyomá-

nyok ápolásával kapcsolatos feladatokat,

k) a szakmai munkaközösségek együttmûködését, kap-

csolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok mun-

kájának segítésében,

l) az alapfokú mûvészeti iskola kivételével a rendszeres

egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét,

m) az intézményi védõ, óvó elõírásokat,
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n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teen-

dõket,

o) annak meghatározását, hogy hol, milyen idõpontban

lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról,

p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülõi szervezetet,

közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel,

q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben

lefolytatásra kerülõ fegyelmi eljárás részletes szabályait,

r) az elektronikus úton elõállított papíralapú nyomtatvá-

nyok hitelesítésének rendjét,

s) az elektronikus úton elõállított, hitelesített és tárolt

dokumentumok kezelési rendjét,

t) az intézményvezetõ feladat- és hatáskörébõl leadott

feladat- és hatásköröket, munkakörileírás-mintákat,

u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását

jogszabály elõírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény

mûködésével összefüggõ minden olyan kérdést, amelyet

jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban

nem kell, vagy nem lehet szabályozni.

(2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben

foglaltakon kívül

a) az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit,

idõkereteit,

b) a felnõttoktatás formáit,

c) a diákönkormányzat, a diákképviselõk, valamint az

iskolai vezetõk közötti kapcsolattartás formáját és rendjét,

a diákönkormányzat mûködéséhez szükséges feltételeket

(helyiségek, berendezések használata, költségvetési támo-

gatás biztosítása),

d) az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése kö-

zötti kapcsolattartás formáit és rendjét,

e) szakképzõ iskola esetén a gyakorlati képzést foly-

tatókkal és szervezõkkel való kapcsolattartás formáit és

rendjét,

f) a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztetõ hely-

zetek kezelésére irányuló eljárásrendet,

g) az alapfokú mûvészeti iskola kivételével az iskolai,

kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét

tartalmazza.

(3) Az egységes gyógypedagógiai módszertani intéz-

mény SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tar-

talmazza az intézmény által szakmailag támogatott neve-

lési-oktatási intézmények mindegyikére vonatkozóan

a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók többi gyer-

mekkel, tanulóval együtt történõ nevelésének, oktatásának

segítését szolgáló tevékenységek tartalmát, szervezeti for-

máját, idõkeretét.

(4) Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelé-

si-oktatási intézmény biztonságos mûködését garantáló

szabályok, amelyek megtartása kötelezõ az intézmény te-

rületén tartózkodó szülõknek, valamint az intézménnyel

kapcsolatban nem álló más személyeknek.

(5) Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem mû-

ködik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, iskolai, kollé-

giumi szülõi szervezet, közösség véleményét kell besze-

rezni.

(6) A közös igazgatású köznevelési intézmény és általá-

nos mûvelõdési központ SZMSZ-e tartalmazza a mûködés

közös szabályait és – intézményegységenként külön-külön

– az egyes intézményegységek mûködését meghatározó

elõírásokat.

5. A házirend

5. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell

szabályozni

a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának,

késésének igazolására vonatkozó elõírásokat,

b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vo-

natkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által elõállított

termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás

szabályait,

c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapí-

tásának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó

tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét,

d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rend-

szeres tájékoztatásának rendjét és formáit,

e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit,

f) a fegyelmezõ intézkedések formáit és alkalmazásá-

nak elveit,

g) elektronikus napló használata esetén a szülõ részérõl

történõ hozzáférés módját,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamon-

kénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák terve-

zett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és

határidejét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az iskola és

a kollégium házirendje állapítja meg

a) a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, vala-

mint a fõétkezésre biztosított hosszabb szünet idõtartamát,

a csengetési rendet,

b) az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet,

c) a tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglal-

kozások rendjét,

d) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításá-

val kapcsolatos eljárási kérdéseket,

e) a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli

tartózkodás során elvárt tanulói magatartást,

f) az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tár-

gyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó terü-

letek használatának rendjét,

g) az iskola, kollégium által szervezett, a pedagó-

giai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kol-

légiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói maga-

tartást.
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6. A pedagógiai program

6. §

(1) Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogram-

ja alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon

készített pedagógiai programok közül választ.

(2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza

a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitûzé-

seit,

b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, ame-

lyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlõdését,

közösségi életre történõ felkészítését, a kiemelt figyelmet

igénylõ gyermekek egyéni fejlesztését, fejlõdésének segí-

tését,

c) a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékeny-

séget,

d) a gyermekvédelemmel összefüggõ pedagógiai tevé-

kenységet,

e) a szülõ, a gyermek, a pedagógus együttmûködésének

formáit,

f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevõ óvoda ese-

tén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával já-

ró feladatokat,

g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

h) a gyermekek esélyegyenlõségét szolgáló intézkedé-

seket,

i) a nevelõtestület által szükségesnek tartott további el-

veket.

7. §

(1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza

a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül

aa) az iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai

alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,

ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

feladatokat,

ac) az alapfokú mûvészeti iskola kivételével a teljeskö-

rû egészségfejlesztéssel összefüggõ feladatokat,

ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplõinek

együttmûködésével kapcsolatos feladatokat,

ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osz-

tályfõnöki munka tartalmát, az osztályfõnök feladatait,

af) a kiemelt figyelmet igénylõ tanulókkal kapcsolatos

pedagógiai tevékenység helyi rendjét,

ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban

való részvételi jogai gyakorlásának rendjét,

ah) a szülõ, a tanuló, a pedagógus és az intézmény part-

nerei kapcsolattartásának formáit,

ai) a tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizs-

ga szabályait, valamint középfokú iskola esetében a szó-

beli felvételi vizsga követelményeit,

aj) a felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi

szabályait, valamint szakképzõ iskola tekintetében a szak-

képzésrõl szóló törvény felvételre, átvételre vonatkozó

rendelkezéseit,

ak) az alapfokú mûvészeti iskola kivételével az elsõse-

gély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos is-

kolai tervet,

b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül

ba) a választott kerettanterv megnevezését, ideértve

bármely, az oktatásért felelõs miniszter által kiadott vagy

jóváhagyott kerettantervek közül választott kerettanterv

megnevezését,

bb) a választott kerettanterv által meghatározott óra-

szám feletti kötelezõ tanórai foglalkozások, továbbá a ke-

rettantervben meghatározottakon felül a nem kötelezõ tan-

órai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananya-

gát, az ehhez szükséges kötelezõ, kötelezõen választandó

vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megne-

vezését, óraszámát,

bc) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmá-

nyi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,

figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele

biztosításának kötelezettségét,

bd) a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat)

meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításá-

nak részletes szabályait,

be) az alapfokú mûvészeti iskola és a kollégium kivéte-

lével a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítá-

sának módját, ha azt nem az Nkt. 27. § (11) bekezdésében

meghatározottak szerint szervezik meg,

bf) a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá

ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait,

bg) középiskola esetén azon választható érettségi vizs-

gatárgyak megnevezését, amelyekbõl a középiskola tanu-

lóinak közép- vagy emelt szintû érettségi vizsgára való fel-

készítését az iskola kötelezõen vállalja, továbbá annak

meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi kö-

vetelmények teljesítése mellett melyik választható érettsé-

gi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát,

bh) középiskola esetén az egyes érettségi vizsgatár-

gyakból a középszintû érettségi vizsga témaköreit,

bi) a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban

vagy gyakorlatban történõ ellenõrzési és értékelési módját,

diagnosztikus, szummatív, fejlesztõ formáit, valamint a

magatartás és szorgalom minõsítésének elveit,

bj) a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szerve-

zésének elveit,

bk) a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a tele-

pülésen élõ nemzetiség kultúrájának megismerését szol-

gáló tananyagot,

bl) az alapfokú mûvészeti iskola kivételével a tanulók

fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket,

bm) az alapfokú mûvészeti iskola kivételével az egész-

ségnevelési és környezeti nevelési elveket,

bn) a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló

intézkedéseket,
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bo) a tanuló jutalmazásával összefüggõ, a tanuló maga-

tartásának, szorgalmának értékeléséhez, minõsítéséhez

kapcsolódó elveket,

bp) a nevelõtestület által szükségesnek tartott további

elveket,

c) szakképzõ iskola esetén a szakmai programot,

d) amennyiben az általános iskola egész napos iskola-

ként mûködik, az oktatásért felelõs miniszter által kiadott,

vagy saját maga által kidolgozott és az Nkt.-ben meghatá-

rozottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási programot.

(2) Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tan-

tervet használ.

(3) Az iskola pedagógiai programja – a szakképzés ki-

vételével – meghatározza az iskolaváltás, valamint a tanu-

ló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizs-

gával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idõ biztosításával

vagy évfolyamismétléssel.

(4) A nevelõtestület és az intézményvezetõ döntése

alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában al-

kalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a

projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek

feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklõdésére,

a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együtt-

mûködésére épül a probléma megoldása és az össze-

függések feltárása útján.

(5) Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni

a) az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatá-

sok, az ismeretek számonkérésének rendjét,

b) az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez

elõírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának el-

veit és korlátait.

(6) Ha az általános iskolában a Nat Mûvészetek mûvelt-

ségi területen vagy az annak megfelelõ tantárgy keretei kö-

zött emelt szintû oktatás folyik, továbbá ha a szakiskola

vagy a szakközépiskola mûvészeti szakmai vizsgára készít

fel, az iskola, valamint az alapfokú mûvészeti iskola peda-

gógiai programja elõírhatja, hogy a tanuló a kötelezõ tan-

órai foglalkozások keretében tanítási napokon nyolc és ti-

zenhat óra között köteles részt venni mûvészeti próbákon

és elõadásokon. Az alapfokú mûvészeti iskola e feladat-

körében a tanulók közismereti iskolai feladatait figyelem-

be véve határozhatja meg a kötelezõ részvételt a mûvészeti

próbákon és elõadásokon.

(7) Az iskolában a szakképzési évfolyamon folyó szak-

képzés szakmai programjának elkészítésére a szakképzés-

re vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Az iskola a szakmai elõkészítõ ismereteket a köz-

ponti program, kerettanterv vagy a Nat, továbbá az érettsé-

gi vizsga vizsgatárgyainak követelményei alapján építi be

a helyi tantervébe.

8. §

(1) Az összetett iskola, a közös igazgatású köznevelési

intézmény és az általános mûvelõdési központ a különbö-

zõ iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak megvalósí-

tásához külön-külön helyi tantervet alkalmaz. Az egységes

iskola a különbözõ iskolatípusok nevelési és oktatási cél-

jainak megvalósításához egy helyi tantervet alkalmaz,

amely tartalmazza a minden tanuló részére átadásra kerülõ

közös, továbbá az egyes iskolatípusok nevelési és oktatási

céljaira épülõ kiegészítõ tananyagot és követelményeket,

valamint azokat a tanulmányi feltételeket, amelyek alapján

be lehet kapcsolódni a kiegészítõ tananyag és követelmé-

nyek elsajátításába.

(2) Ha az egységes iskola az általános iskola feladatai

mellett a gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola

feladatai közül legalább egyet ellát, meghatározza a tanuló

részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit, aminek tar-

talmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjá-

ban rögzíti. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha

a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ álta-

lános iskola az – általános iskola és a középiskola feladata-

it ellátó – egységes iskola tagintézményeként mûködik.

9. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskola a helyi tantervét az

Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi

programja alapján készíti el, vagy az ily módon készített

tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként

a pedagógiai programjába.

(2) Az alapfokú mûvészeti iskola pedagógiai programja

a 7. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül meghatározza

a) az iskola nevelési programján belül az egyes mûvé-

szeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszerét,

b) az iskola helyi tantervén belül

ba) az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általá-

nos fejlesztési követelményeit,

bb) a mûvészeti alapvizsga és a mûvészeti záróvizsga

követelményeit és témaköreit.

10. §

A kollégium pedagógiai programja

a) a kollégium nevelési alapelveit, értékeit, célkitûzéseit,

b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezé-

sének pedagógiai elveit,

c) a teljeskörû egészségfejlesztéssel összefüggõ felada-

tokat,

d) a tanulók fejlõdését, tehetséggondozását, felzárkóz-

tatását, pályaválasztását, középiskolai kollégiumok esetén

az önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység elveit,

e) nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén

a nemzetiség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatait,

f) a hátrányos helyzetû tanulóknak szervezett felzárkóz-

tató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítõ

foglalkozások tervét,

2918 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



g) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszere-

it, eszközeit, a mûvelõdési és sportolási tevékenység szer-

vezésének elveit,

h) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ tevé-

kenységet,

i) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének

tervét,

j) az iskolával, a szülõvel való kapcsolattartás és együtt-

mûködés formáit,

k) egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

l) a nevelõtestület által szükségesnek tartott további kér-

déseket

tartalmazza.

11. §

(1) A sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók

a) óvodai nevelése esetén az óvoda pedagógiai prog-

ramja a sajátos nevelési igénybõl eredõ hátrányok csök-

kentését szolgáló speciális fejlesztõ tevékenységet,

b) iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv

a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztõ

programot

is tartalmazza.

(2) A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfo-

lyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél

hosszabb idõt is megjelölhet.

III. FEJEZET

A NEVELÉSI ÉS A NEVELÉSI-TANÍTÁSI IDÕ

FELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

7. A nevelési és a nevelési-tanítási idõ

felosztásának általános szabályai

12. §

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges,

a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások kere-

tében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje

alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus

foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, cso-

portonként összesen napi két óra átfedési idõvel.

13. §

(1) Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni

a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztá-

lyok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit.

A tanítási órák megszervezhetõk különbözõ évfolyamok, kü-

lönbözõ osztályok tanulóiból álló csoportok részére is.

(2) A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet

kötelezõ, kötelezõen választandó és szabadon választható

tanítási óra.

(3) A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kö-

telezõ tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi

tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok

a kötelezõ tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra

felkínált tantárgyak közül kötelezõen választva, a helyi tan-

tervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.

14. §

(1) Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon vá-

lasztott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a taní-

tási év vége elõtt befejezõdik, az utolsó tanítási óra befeje-

zéséig köteles azon részt venni. Errõl a tényrõl – a szaba-

don választott tanítási órára történõ jelentkezés elõtt –

a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság

alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és

a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülõjét

írásban tájékoztatni kell.

(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értéke-

lés és a minõsítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfo-

lyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötele-

zõ tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szü-

lõnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon

választott tanítási órákra történõ jelentkezés jogkövetkez-

ményeit tudomásul vette.

(3) Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tan-

anyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a sza-

badon választott tanítási órákon való részvétellel teljesít-

hetõ, az iskolába történõ beiratkozás – a (4) bekezdésben

meghatározott kivétellel – a szabadon választott tanítási

órákon való részvétel vállalását is jelenti.

(4) A kötelezõ felvételt biztosító iskolának, valamint

a nemzetiségi iskolai nevelést és oktatást nyújtó iskolának

lehetõséget kell biztosítania arra, hogy azok is megkezd-

hessék, valamint folytathassák tanulmányaikat, akik a sza-

badon választott tanítási órákon nem kívánnak részt venni.

(5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mér-

nie, hogy a tanuló

a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán,

vagy – az állami általános iskolában – kötelezõ erkölcstan

órán kíván-e részt venni.

(6) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülõnek

írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következõ tanítási

évben már nem kíván részt venni a szabadon választott ta-

nítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon vá-

lasztott tanítási órára.

(7) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell

azoknál a tanulóknál is, akik az egységes iskolában vesz-

nek részt az alapfokú mûvészetoktatásban.

15. §

(1) Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elké-

szíti és a fenntartó jóváhagyását követõen közzéteszi a tá-
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jékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekbõl a tanulók

választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az

érettségi vizsgára történõ felkészítés szintjérõl is. A tájé-

koztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat elõrelátha-

tóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfoga-

dása elõtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában

a szülõi szervezet és az iskolai diákönkormányzat vélemé-

nyét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és okta-

tás folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkor-

mányzat véleményét is.

(2) A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és

a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos dönté-

sét. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem

tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása elõtt

egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy

az igazgató által kijelölt pedagógussal.

(3) A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató

engedélyével módosíthatja választását.

(4) Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a

szülõ gyakorolja. A szülõ ezt a jogát attól az évtõl kezdõ-

dõen, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri

– ha a gyermek nem cselekvõképtelen –, gyermekével kö-

zösen gyakorolja.

16. §

(1) Az elsõ tanítási órát reggel nyolc óra elõtt – az isko-

laszék, ennek hiányában az iskolai szülõi szervezet, közös-

ség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikéré-

sével – legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet

kezdeni.

(2) Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negy-

venöt perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítá-

si órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási

óra ideje kilencven percnél nem lehet hosszabb, és az egy

tanítási napon a tanulók kötelezõ tanórai foglalkozásainak

felsõ határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható

kötelezõ tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órá-

kat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe

venni.

(3) A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között a ta-

nulók részére szünetet kell tartani. A szünetek, ideértve

a fõétkezésre biztosított hosszabb szünet rendjét az iskola

házirendje határozza meg.

17. §

(1) A szakképzõ iskolában a gyakorlati képzést hatvan-

perces tanítási órákkal kell megszervezni. A mûvészeti

szakképzést folytató iskola eltérhet a hatvanperces foglal-

kozások idõtartamától a mûvészeti szakképzésre vonat-

kozó szakmai szabályok alapján.

(2) Ha a gyakorlati képzés nem iskolában folyik, a ta-

nuló munkarendje igazodik a gyakorlati képzést folytató

munkarendjéhez.

(3) A szakképzésben a gyakorlati képzés megszerve-

zésére az (1)–(2) bekezdésben meghatározottak mellett

a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

18. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskolában a normatív költ-

ségvetési hozzájárulás meghatározásánál akkor lehet a ta-

nulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év át-

lagában, tanítási hetenként a tanuló részére biztosított

négy foglalkozás együttes idõtartama

a) zenemûvészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy

egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább százötven

perc,

b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden mû-

vészeti ágban – legalább száznyolcvan perc.

(2) Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló Korm. rendelet alapján a tanuló térítési díj ellenében

igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes idõtarta-

ma nem haladhatja meg a háromszáz percet. Ha a tanuló

több alapfokú mûvészeti iskolával létesít tanulói jogvi-

szonyt, vagy egy alapfokú mûvészeti iskolában több mû-

vészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú ta-

nuló esetén a szülõnek írásban nyilatkoznia kell arról,

hogy melyik iskolában, melyik mûvészeti ágban vesz részt

térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az

intézmény vezetõje köteles a szülõtõl a nyilatkozatot be-

szerezni.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõ számítá-

sánál az alapfokú mûvészeti iskola által a tanuló részére

biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, füg-

getlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett, vagy igazol-

tan vagy igazolatlanul távol maradt.

8. Az egész napos iskola

19. §

(1) Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet

az általános iskola, ha szükség esetén másik osztály indítá-

sával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kis-

korú tanuló esetén a szülõ egyetértésével a tanuló másik is-

kolába történõ átvételével gondoskodnak annak a tanulónak

az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén akinek a szülei –

nem kívánja ezt az ellátást igénybe venni. Egész napos isko-

lai nevelés és oktatás esetében a kötelezõ tanórai és egyéb

foglalkozásokat a délelõtti és délutáni idõszakra egyenlete-

sen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését

figyelembe véve kell megszervezni. Az iskola a pedagógiai

programját az Nkt. 26. § (3) bekezdésében meghatározottak

alapján készíti el.
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(2) Az egész napos iskolai nevelés-oktatást a közokta-

tási törvény 52. § (3) bekezdésében az adott évfolyamra

meghatározott kötelezõ tanórai foglalkozások megtartá-

sával, továbbá legalább az 52. § (7) bekezdésében és az

53. § (4) bekezdésében az adott évfolyamra meghatáro-

zott nem kötelezõ tanórai foglalkozások és napközis fog-

lalkozások idõkeretében kell megszervezni, biztosítva

továbbá az 52. § (11) bekezdésében szabályozott egyéni

foglalkozások megtartását szolgáló idõkeretet.

(3) Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében

kell biztosítani

a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,

b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsoló-

dó többlet pedagógiai támogatást azon tanulók részére,

akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézség-

gel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek,

c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcso-

latos feladatok ellátását.

(4) A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és ok-

tatás megszervezése esetén is biztosítania kell az ingyenes

tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára,

akik a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel-

nek. A fenntartónak az intézményvezetõ közremûködésé-

vel meg kell teremtenie továbbá a feltételeket a tanköny-

vek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos isko-

lai tárolásához.

(5) E szakasz rendelkezéseit az iskolaotthonos neve-

lés-oktatásra kifutó rendszerben kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

AZ ÓVODAI FELVÉTEL, A TANULÓI JOGVISZONY

ÉS A KOLLÉGIUMI, EXTERNÁTUSI

TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE

9. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

20. §

(1) A fenntartó az óvodai beiratkozás idejérõl, az errõl

való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejérõl

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szoká-

sos módon, a beiratkozás elsõ határnapját megelõzõen

legalább harminc nappal.

(2) A szülõ az óvodai nevelésben történõ részvételre

jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni

az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hir-

detményben meghatározott idõpontban. A napi négy órá-

ban óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje,

amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön

teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-

napját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyer-

mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye sze-

rint illetékes jegyzõt.

(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállí-

tott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványt, továbbá a szülõ személyi azonosító és lakcímet

igazoló hatósági igazolványát.

(4) Az óvoda vezetõje az óvodai felvételi, átvételi kére-

lem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülõt,

továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele,

átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az elõzõ óvoda

vezetõjét is.

(5) A kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõje az Nkt.

45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás

alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tar-

tózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat

jegyzõjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

(6) Az óvoda vezetõje értesíti a gyermek lakóhelye, en-

nek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes telepü-

lési önkormányzat jegyzõjét, ha olyan gyermeket vett fel

vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-

dási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi

körzetében van.

(7) A kijelölt óvoda vezetõje a megküldött szakértõi vé-

lemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti

a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye

szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjét, ha a

gyermeket az óvodába nem íratták be.

(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántart-

ja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása

az átadó óvoda értesítése alapján az átvevõ óvoda feladata.

Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt

a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya a (2) bekezdés

szerint megszûnt.

10. A tankötelezettség megállapítása

21. §

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyer-

mek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte,

annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges

fejlettségének jellemzõit az Óvodai nevelés országos alap-

programjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza

meg.

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek

fejlettségével kapcsolatban

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez

szükséges fejlettséget, ezt igazolja,

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltõ gyer-

mek óvodai nevelésben való további részvételérõl,

c) szakértõi bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyer-

mek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megálla-

pítása céljából, ha

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége

egyértelmûen nem dönthetõ el a gyermek fejlõdésének

nyomon követésérõl szóló óvodai dokumentumok alapján,

cb) a gyermek nem járt óvodába,
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cc) a szülõ nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvo-

dai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy

d) szakértõi bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyer-

mek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megálla-

pítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig

a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további

óvodai nevelésben.

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettsé-

gének megállapítása céljából a szülõ is kezdeményezhet

szakértõi bizottsági vizsgálatot.

(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez

szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szakér-

tõi bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha

a) a szülõ nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint

kiállított óvodai igazolással vagy a (2) bekezdés b) pont

szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást

szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértõi bizottság ko-

rábban nem hozott döntést,

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-okta-

tásban való részvételérõl dönteni és arra az óvoda javasla-

tot tesz, vagy a szülõ kéri, és e kérdésben a szakértõi bi-

zottság korábban nem hozott döntést.

11. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése,

az általános iskolai, alapfokú mûvészeti iskolai felvétel,

a tanulói jogviszony keletkezése

22. §

(1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az

iskolai beiratkozás idejérõl, az errõl való döntés és a jogor-

voslat benyújtásának határidejérõl a kormányhivatal köz-

leményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben

szokásos módon, a beiratkozás elsõ határnapját megelõ-

zõen legalább harminc nappal.

(2) Az adott évben tanköteles korba lépõ gyermeket

a szülõ március 1-je és április 30-a között – a kormányhi-

vatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett

idõpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes

vagy a választott iskola elsõ évfolyamára.

(3) Az adott évben tanköteles korba lépõ sajátos nevelé-

si igényû gyermeket a szülõ a szakértõi bizottság vélemé-

nyében vagy a kormányhivatal jogerõs határozatában

megjelölt idõpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

(4) Az általános iskola elsõ évfolyamára történõ beirat-

kozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására

alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az isko-

lába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-

lást.

(5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés

b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít

– a szervezés formájától és elnevezésétõl függetlenül –

a jelentkezõ minden olyan beszámoltatása, megmérette-

tése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás,

a tudásszint, készség megismerése.

23. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskolába külön jelentkezési

lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rend-

jét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás idõ-

pontját a beiratkozás elsõ határnapját megelõzõen leg-

alább harminc nappal korábban – a helyben szokásos mó-

don – nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az alapfokú mûvészeti iskolában, ha az igazgató

másképp nem rendelkezett, a jelentkezõ képességeit az

iskola – adott mûvészeti ágnak megfelelõ végzettségû és

szakképzettségû – pedagógusaiból álló bizottság méri

fel. A bizottság a jelentkezõk képességeinek felmérése

után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálá-

sára, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra

és tanszakra vegyék fel a jelentkezõt. Ha a tanuló az alap-

fokú mûvészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvé-

telét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelmé-

rõl a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alap-

fokú mûvészetoktatás követelményeinek és tantervi

programjának az adott évfolyamra meghatározott rendel-

kezései alapján.

(3) Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvétel-

rõl, átvételrõl tanulói jogviszonyt létesítõ, vagy a kérelmet

elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíte-

ni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülõt a dön-

tést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó

tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az elõzõ iskola

igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi ké-

relem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határ-

idõ-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtá-

sával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében

hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

(4) A kötelezõ felvételt biztosító iskola igazgatója a kor-

mányhivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola

a megküldött szakértõi vélemény vagy a kormányhivatal

határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiá-

nyában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhiva-

talt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

(5) Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakó-

helye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes

kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót

vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartóz-

kodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhe-

lyén van.

(6) A tanuló átvételére – a (7) bekezdésben meghatáro-

zott kivétellel – a tanítási év során bármikor lehetõség van.

Az átvételi kérelemhez a 22. § (4) bekezdésében felsorolt

iratokat kell mellékelni.

(7) Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát vál-

tani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvé-

telre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.
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(8) Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve

a magántanulót is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele

tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)–(3) bekezdés sze-

rint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony

létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást

vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyil-

vántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevõ iskola

feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles

tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az is-

kola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek ta-

nulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszûné-

sét követõen megszûnik.

(9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfo-

lyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljá-

rásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti

a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye sze-

rint illetékes kormányhivatalt, amely gondoskodik a tanuló

tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatás-

ban történõ részvételérõl.

(10) Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében

vették fel az iskolába, a beiratkozásának idõpontját az is-

kola igazgatója állapítja meg.

12. A kötelezõ felvételt biztosító iskola

kijelölésével kapcsolatos szabályok

24. §

(1) A felvételi körzetek megállapításához a kormányhi-

vatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az ille-

tékességi területén található települési önkormányzatok

véleményét, amely tartalmazza a település jegyzõjének

nyilvántartásában szereplõ, a településen lakóhellyel, en-

nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ halmozot-

tan hátrányos helyzetû, általános iskolába járó gyermekek

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kor-

mányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települé-

si önkormányzatokat és az illetékességi területén mûködõ

általános iskolákat a kijelölt körzetekrõl.

(2) Ha a településen, kerületben több általános iskola

vagy tagintézmény, feladatellátási hely mûködik, a hal-

mozottan hátrányos helyzetû tanulóknak az egyes felvé-

teli körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt

százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolá-

ba járó halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeknek

a település, kerület egészére kiszámított aránya. A hal-

mozottan hátrányos helyzetû gyermekeknek a települé-

sen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az

adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-

dási hellyel rendelkezõ összes általános iskolába járó hal-

mozottan hátrányos helyzetû gyermekek létszámát el kell

osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tar-

tózkodási hellyel rendelkezõ összes általános iskolába já-

ró gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos hely-

zetû tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatá-

rozásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, en-

nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ összes

halmozottan hátrányos helyzetû tanulónak a létszámát el

kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiá-

nyában tartózkodási hellyel rendelkezõ összes tanuló lét-

számával (a továbbiakban: halmozottan hátrányos hely-

zetû tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általá-

nos iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely

mûködik, nem lehet a település egészét egyetlen körzet-

ként kijelölni.

(3) Nem jelölhetõ ki kötelezõ felvételt biztosító iskolá-

nak az az általános iskola, amely körzetének kialakításá-

nál a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek körzeti

aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható

meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetû ta-

nulók körzeti aránya elérné az ötven százalékot, és

egyébként a település többi iskolája elégséges férõhellyel

rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának fel-

vételéhez. Az elégséges férõhelyek meglétét az iskola

alapító okiratában meghatározott maximális tanulói lét-

szám alapján kell megállapítani.

(4) A nemzetiséghez tartozó jelentkezõt – ha a felvételi

követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy

a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozat-

ra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. A fenntartó

szakiskolát és középiskolát is kijelölhet kötelezõ felvételt

biztosító iskolának.

(5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége telje-

sítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesí-

teni tud, köteles elõször a halmozottan hátrányos helyzetû

tanulók kérelmét teljesíteni a (2) bekezdésben foglalt ará-

nyok figyelembevételével. A további felvételi lehetõség-

rõl szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – leg-

alább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyúj-

tására rendelkezésre álló idõszak elsõ napja elõtt –

nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos hely-

zetû tanulók közül elõnyben kell részesíteni azokat, akik-

nek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon

a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhe-

lye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hal-

mozottan hátrányos helyzetû tanulók felvétele után a to-

vábbi felvételi kérelmek elbírálásánál elõnyben kell része-

síteni azokat a jelentkezõket, akiknek a lakóhelye, ennek

hiányában tartózkodási helye azon a településen található,

ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási

helye található.

(6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint –

az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja tel-

jesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján

dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtó-

kat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes

szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozot-

tan hátrányos helyzetû tanulók felvételi, átvételi kérelmé-

nek teljesítése után sorsolás nélkül is felvehetõ a sajátos

nevelési igényû tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt

különleges helyzete indokolja.
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(7) Különleges helyzetnek minõsül, ha a tanuló

a) szülõje, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élõ,

vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülõjének munkahelye

az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétõl, ennek hiányában tartózkodá-

si helyétõl egy kilométeren belül található.

25. §

A 24. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat a településen

lévõ valamennyi általános iskolai feladatellátási hely te-

kintetében alkalmazni kell akkor is, ha az iskola székhelye

nem a településen található.

13. A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje

és a felvételi eljárás szabályai

26. §

(1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az

általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében ve-

hetõ fel.

(2) A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidõket az

oktatásért felelõs miniszter évente, a tanév rendjérõl szóló

miniszteri rendeletben határozza meg.

27. §

(1) A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által

kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap (a továbbiakban:

felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a közép-

fokú iskolába és a Felvételi Központba. A felvételi kérel-

meket a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meg-

határozott idõszakban kell benyújtani és elbírálni.

(2) Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi ké-

relmekrõl

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továb-

biakban: tanulmányi eredmények), vagy

b) középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a

központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszerve-

zett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizs-

ga) eredménye, vagy

c) középiskola esetén a tanulmányi eredmények, a köz-

ponti írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei

alapján dönthet.

(3) A (2) bekezdésben tanulmányi eredmények alatt kizá-

rólag a középfokú iskolába felvételizõ tanuló általános isko-

lai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítõ-

jében (ellenõrzõjében) szereplõ osztályzatait, minõsítéseit

kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és

szorgalom értékelése, minõsítése nem számítható be.

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást

folytat, a hozzá jelentkezõ tanulók szövegértési kompeten-

ciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar

nyelvi feladatlapjai helyett helyben készített nemzetiségi

nyelvû szövegértési feladatsort használhat.

(5) Ha a középfokú iskola a mûvészeti vagy testkultúra

tanulmányi területen hirdet felvételt, a (2) bekezdésben

meghatározottak mellett további képességek, készségek

meglétét is vizsgálhatja.

28. §

(1) Sportiskolába az a tanuló vehetõ fel, aki megfelel

a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat

követelményeinek.

(2) A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvé-

telt egészségügyi, pályaalkalmassági feltételekhez kötheti.

(3) Ha a középfokú egyházi vagy magánintézmény val-

lási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként

mûködik, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet

elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében

vizsgálhatja.

(4) A speciális szakiskolába a felvétel kizárólag a sajá-

tos nevelési igényt megállapító szakértõi bizottsági szak-

vélemény alapján történhet.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben szereplõ, valamint a 27. §

(5) bekezdésben meghatározott szempontok vizsgálatának

eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehetõ, de

a felvehetõ tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

(6) A felvételi eljárás költségei a szülõre, tanulóra nem

háríthatók át.

29. §

(1) A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladat-

lapok készülnek azok részére, akik

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba,

b) a hat évfolyamos gimnáziumba,

c) a középfokú iskola kilencedik évfolyamára

jelentkeznek.

(2) A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a

kompetenciák és az évfolyamok szerint külön-külön meg-

szervezett bizottságok készítik el. A feladatlap-készítõ bi-

zottság elnökbõl és tagokból áll. A bizottságok elnökét az

oktatásért felelõs miniszter, tagjait a hivatal kéri fel.

(3) A bizottság az elnök irányításával mûködik. Az el-

nök felelõs a feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók

szakszerû elkészítéséért, tartalmi és formai megfelelõsé-

géért.

(4) Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi te-

rületen felvételi eljárásában a jelentkezõk számára egyik

vagy mindkét tárgyból elõírja a központi írásbeli vizsgát,

köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszervezni azt.
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(5) A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden

olyan középfokú iskola köteles elfogadni, amelyik elõírta

az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetle-

nül attól, hogy a jelentkezõ melyik iskolában vett részt

a vizsgán.

30. §

(1) A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmé-

nyek felvételi információs rendszerében (a továbbiakban:

KIFIR rendszer) kell lebonyolítani. A KIFIR rendszert

a felvételi eljárás meghatározott szakaszaiban a felvételt

hirdetõ középfokú iskoláknak, a központi írásbeli vizsgát

szervezõ középfokú iskoláknak, vagy az általános iskolák-

nak kell használniuk. Az információs rendszerben rögzí-

tett adatok hitelességéért annak az intézménynek az igaz-

gatója felel, amelyik az adat rögzítésére jogosult.

(2) A KIFIR rendszer tartalmának meghatározása és el-

lenõrzése a hivatal feladata.

31. §

(1) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a

nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú iskolai

felvételi eljárás rendjérõl.

(2) Az általános iskola október 31-éig tájékoztatja a he-

tedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyerme-

kük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülõknek

közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskola-

választással kapcsolatban a szülõk között vita van, annak

eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük

felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés

szerint kell továbbítania.

32. §

(1) A hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény

formájában nyilvánosságra hozza az adott tanévre vonat-

kozóan a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meg-

határozási formáját.

(2) A középfokú iskola a tanulmányi területek fõ jellem-

zõit és belsõ kódjait az (1) bekezdés szerinti közlemény

alapján állapítja meg, és október 15-éig rögzíti a KIFIR

rendszerben.

(3) A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és

azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR

rendszerében október 31-éig elhelyezi.

(4) A felvételi tájékoztató tartalmazza

a) a középfokú iskola OM azonosítóját, telephelyenként

a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat je-

lölõ belsõ kódokat,

b) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,

c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának

módját, szabályait, ezen belül különösen a 27. § (2) bekez-

désében szereplõ szempontok alapján a teljesítmények ér-

tékelésének módját és figyelembe vételének arányait,

d) a sajátos nevelési igényû, valamint a beilleszkedési,

tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ jelentkezõre vo-

natkozó speciális elbírálási szabályokat,

e) ha az iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga követel-

ményeit, a vizsga idõpontját és helyét,

f) ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi

vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást,

g) ha a többcélú köznevelési intézmény az általános is-

kola feladatai mellett a gimnáziumi, szakközépiskolai,

szakiskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak

szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai

programban meghatározott feltételekkel léphet a gimnázi-

umi, szakközépiskolai, szakiskolai évfolyamokra.

33. §

(1) A középfokú felvételi eljárásban – a 27. § (4) bekez-

désben foglalt kivétellel – csak központi írásbeli vizsga

tartható.

(2) A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentke-

zését a hivatal által e célra kiadott jelentkezési lapon a tan-

év rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott

határidõig küldheti meg közvetlenül valamely általa vá-

lasztott, központi írásbeli vizsgát szervezõ intézménybe.

(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényû, valamint

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ

jelentkezõ élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében bizto-

sított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre

vonatkozó kérelmet, valamint a szakértõi bizottság véle-

ményét. Az igazgató a kérelemrõl döntését határozat for-

májában hozza meg. Az igazgató döntésében rendelkezik

az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, meg-

szokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elké-

szítéséhez a munkaidõ meghosszabbításáról, a vizsga

meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésrõl.

(4) Az írásbeli vizsgát szervezõ intézmény a KIFIR

rendszerben a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben

meghatározott idõpontig rögzíti a vizsgázók jelentkezési

adatait. A hivatal a rögzített adatok alapján állítja össze az

intézmények számára az írásbeli vizsga feladatlapcsomag-

jait.

34. §

(1) A központi írásbeli vizsga a hivatal által megküldött

feladatlapok megoldásából áll. A központi írásbeli vizsgát

szervezõ iskola által biztonságos csomagolásban átvett

feladatlapcsomagok kibontása a csomagon megjelölt idõ-

pontban háromtagú, a nevelõtestület tagjaiból álló bizott-

ság elõtt történik. A felbontás helyét, idõpontját, a csomag
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– sértetlen vagy sérült, felbontott – állapotát és a jelen-

lévõk nevét jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(2) A központi írásbeli vizsgát szervezõ középfokú is-

kola igazgatójának biztosítania kell a hivatal által mûköd-

tetett elektronikus üzenetküldõ rendszer folyamatos figye-

lemmel kísérését minden vizsganapon. A figyelemmel kí-

sérést a vizsga kezdete elõtt legalább harminc perccel meg

kell kezdeni, és az írásbeli vizsgára meghatározott idõtar-

tam letelte után harminc percig kell folytatni.

(3) A központi írásbeli vizsgát szervezõ középiskola

igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az

írásbeli vizsga megkezdése elõtt a vizsga helyszínén tájé-

koztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk

elkészített és az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tá-

jékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek meg-

tételének szabályairól.

(4) A központi írásbeli vizsga során a vizsgaszervezõ is-

kola biztosítja a tanári felügyeletet. A vizsgateremben a ta-

nulók ültetési rendjét úgy kell kialakítani, hogy a vizsgá-

zók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga

során – a sajátos nevelési igényû, valamint a beilleszkedé-

si, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulók részé-

re a 33. § (3) bekezdés alapján adott igazgatói engedélyben

meghatározott eltéréssel – a feladatlap-készítõ bizottságok

által meghatározott, a hivatal honlapján közzétett, a tanév

rendjérõl szóló miniszteri rendelet szerinti jelentkezési ha-

táridõig nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon

is feltüntetett segédeszközök használhatók. A dolgozat

megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli

munkát kék vagy fekete színû tintával kell elkészíteni.

35. §

(1) A vizsga dolgozatainak javítását a hivatal által ki-

adott javítási-értékelési útmutató alapján kell elvégezni.

A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legké-

sõbb a vizsga napját követõ napon a hivatal a honlapján

közzéteszi.

(2) Az írásbeli vizsgát szervezõ intézmény a KIFIR

rendszerben rögzíti a vizsgán való részvétel tényét, a 33. §

(3) bekezdés alapján biztosított speciális körülményeket,

a vizsgaeredményeket, valamint elvégzi az értékelõ lapok

elõállítását, kinyomtatását.

(3) Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó

és szülõje az iskola képviselõjének jelenlétében, az igaz-

gató által meghatározott helyen és idõben megtekintheti,

azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet,

és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól el-

térõ értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha

az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó

kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell ké-

szíteni.

(4) A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követõ

nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biz-

tosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követõ el-

sõ munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidõ elmulasz-

tása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet be-

nyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jog-

vesztõ.

(5) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás érté-

kelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észre-

vételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét

határozat formájában, megfelelõ indokolással, az észrevé-

tel benyújtását követõ három munkanapon belül írásban

közli az észrevételt tevõvel.

(6) Ha az észrevételt tevõ az iskola határozatának kéz-

hezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy

munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervezõ iskolá-

val. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. Az iskola a fenn-

tartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal

együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

(7) A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírál-

ja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelõ

indokolással, az észrevétel benyújtását követõ nyolc mun-

kanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli

az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának

és az észrevételt tevõnek.

36. §

(1) Az írásbeli vizsga eredményérõl a vizsgát szervezõ

iskola – a hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredmé-

nyeit tartalmazó, az iskola körbélyegzõjének lenyomatá-

val, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy

aláírásával hitelesített értékelõ lapon – közvetlenül tájé-

koztatja a vizsgázókat.

(2) A középfokú iskola a jelentkezõ központi írásbeli

vizsgából származó felvételi teljesítményét az értékelõlap

alapján állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak má-

solata a jelentkezõtõl nem kérhetõ.

(3) A központi írásbeli vizsgán elérhetõ maximális

pontszám a felvételi eljárás eredményének megállapítása-

kor a felvételi eljárás egészében megszerezhetõ összesített

eredmény, összpontszám ötven százalékánál nem lehet

kevesebb.

(4) Ha a középfokú iskola a 27. § (4) bekezdése szerint

helyben készített nemzetiségi nyelvû szövegértési feladat-

sort használ, az e feladatsorral elérhetõ maximális pont-

szám legfeljebb az írásbeli vizsgán elérhetõ maximális

pontszám ötven százaléka lehet, a fennmaradó legalább öt-

ven százalékot pedig a központilag kiadott egységes mate-

matika-feladatsor megoldása alapján kell számítani.

37. §

(1) Az általános iskola tanulója esetében a felvételi la-

pok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi

lapokat – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – az álta-
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lános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenõrzése és

rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elõ, és megküldi

a felvételt hirdetõ középfokú iskolába, valamint a Felvételi

Központba.

(2) Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfo-

lyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a felvételi

lapjait a szülõ is kitöltheti és a jelentkezési lapot megküld-

heti a felvételt hirdetõ középiskolába a tanulói adatlapot

pedig a Felvételi Központba. Az általános iskola ebben az

esetben is megszervezheti a felvételi lapok kitöltését és

továbbítását.

(3) Ha a jelentkezõ nincs tanulói jogviszonyban, vagy

tanulmányait külföldön végzi, a felvételi lapokat a je-

lentkezõ, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõ tölti ki és

a jelentkezési lapot a felvételt hirdetõ középfokú iskolá-

ba, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba kül-

di meg.

(4) A felvételi kérelmet a 27. § szerint kell benyújta-

ni. A felvételi lapok többszörözhetõk. Ha a felvételi ké-

relmet nem az e rendeletben foglaltak szerint nyújtották

be, a kérelemben érintett középfokú iskola szükség ese-

tén a hiányok nyolc napon belüli pótlására szólítja

fel a kérelem benyújtóját. E határidõ elmulasztása jog-

vesztõ.

(5) A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülõ, ha

a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá – ha a je-

lentkezõ a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cse-

lekvõképtelen – a jelentkezõ írja alá. A felvételi lapokat

az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános

iskolának akkor is továbbítania kell, ha azt a jelentkezõ

nem írja alá. Nem szükséges a szülõ aláírása, ha a szülõi

felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, vagy ha

a szülõi felügyelet azért szünetel, mert a szülõ cselek-

võképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes, továbbá

akkor sem, ha a szülõ ismeretlen helyen tartózkodik,

vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott.

A szülõi felügyeletet gyakorló szülõnek kell igazolnia,

hogy a másik szülõ aláírására nincs szükség. A nagyko-

rú, cselekvõképes személy felvételi lapjait a jelentkezõ

írja alá.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általá-

nos iskola a tanuló felvételi lapjait, ha azt a külön élõ szülõ

nem írta alá, abban az esetben is továbbítja, ha a gyermek

továbbtanulásra való jelentkezésérõl a bíróság döntött,

vagy a szülõk a bírósági eljárást nem indították meg. Ez

utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülõt, hogy

a köztük lévõ vita eldöntése a gyámhatóság vagy a bíróság

hatáskörébe tartozik.

(7) A felvételi lapok aláírása hozzájárulást jelent ahhoz,

hogy a jelentkezõ személyes adatait a középfokú iskola,

a hivatal, a Felvételi Központ és a kormányhivatal a felvé-

teli eljárás törvényes lefolytatása érdekében kezelje. Ha

a jelentkezõ a 40. § (1) bekezdése szerinti felvételi jegy-

zékben egyéni adat, jelige alkalmazását kéri, az erre vonat-

kozó nyilatkozatát és az egyéni adatát, jeligéjét a jelentke-

zési lapra rá kell írnia.

38. §

(1) Az általános iskola által elõállított és a 37. § (5) be-

kezdése szerint aláírt felvételi lapokra az általános iskola

további bejegyzést nem tehet. Indokolt esetben felhívja

a tanuló, a szülõ figyelmét a hiányzó, a hibás adatokra, to-

vábbá kezdeményezi azok kijavítását. A jelentkezési lap-

nak az általános iskolai tanulmányi eredményekre vonat-

kozó részét – a 37. § (2)–(3) bekezdésben meghatározott

esetek kivételével – az általános iskola igazgatója aláírásá-

val hitelesíti.

(2) A jelentkezõ több jelentkezési lapot nyújthat be.

Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethetõ fel. Egy

jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is

megjelölhetõ. A jelentkezési lapokon a tanulmányi terület-

nek a 32. § (2) bekezdése szerinti belsõ kódját minden

esetben fel kell tüntetni.

(3) A felvételi kérelem benyújtásához a jelentkezõ szá-

mára jelentkezési lapjai számától függetlenül két pél-

dányban tanulói adatlapot kell kiállítani. A tanulói adat-

lapon fel kell tüntetni a kiállított jelentkezési lapok szá-

mát, több tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak

a jelentkezõ által meghatározott rangsorát. A rangsoro-

lást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként

kell elvégezni.

(4) A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú is-

kola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltünte-

tett rangsorolást nem ismerheti meg.

(5) Az általános iskola a tanulói adatlap elsõ példányának

37. § (1) bekezdés szerinti elküldése után a tanulói adatlap

második példányát borítékba zárja, és a tanuló végleges

döntéséig megõrzi oly módon, hogy ahhoz – az e rendelet-

ben meghatározott módosítási lehetõségen kívül – ne lehes-

sen hozzáférni.

(6) Az általános iskola a tanév rendjérõl szóló minisz-

teri rendeletben meghatározott idõszakban egy alkalmat

köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülõ közö-

sen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás a mó-

dosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás

során új középfokú iskola nem jelölhetõ meg, a beírt ta-

nulmányi területek nem törölhetõk, azonban az eredeti-

leg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú

iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az

eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új tanulmá-

nyi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplõ,

érintett középfokú iskolával történt elõzetes egyeztetés

alapján jelölhetõ meg. Az egyeztetés tényét a középfokú

iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell

feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével

a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az

általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megkül-

di a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja

a tanulóknak. A 37. § (2)–(3) bekezdésében meghatáro-

zott esetekben a módosító tanulói adatlapot a jelentke-

zõ, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõ küldheti meg a Fel-

vételi Központnak.
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(7) Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérel-

met, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülõt

a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettsé-

gekrõl.

39. §

(1) Ha a középfokú iskola szóbeli vizsgát szervez,

a vizsga kérdései a Nat általános iskolai követelményrend-

szerére és a középfokú iskola pedagógiai programjában

meghatározott a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra

hozott követelményekre épülnek.

(2) A szóbeli vizsgára a tanév rendjérõl szóló miniszteri

rendeletben meghatározott idõszakban kerülhet sor. A 27. §

(5) bekezdésében és a 28. § (1)–(4) bekezdésében meghatá-

rozott eljárásokat ugyanezen idõszak végéig le kell zárni.

A szóbeli vizsgákra a középfokú iskola legalább három na-

pot köteles kijelölni.

(3) A szóbeli vizsgán elérhetõ eredmény a felvételi eljá-

rás eredményének megállapításakor a felvételi eljárás egé-

szében megszerezhetõ összpontszám huszonöt százaléká-

nál nem lehet több.

(4) A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igaz-

gatója indokolt esetben korlátozhat.

40. §

(1) A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése

után, legkésõbb a tanév rendjérõl szóló miniszteri rende-

letben meghatározott idõpontig a honlapján nyilvánosság-

ra hozza a jelentkezõk felvételi jegyzékét. A nyilvánosság-

ra hozott jegyzékben a jelentkezõ az oktatási azonosító

számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a je-

lentkezõ a 37. § (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján

kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkal-

mazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az

oktatási azonosító szám helyett a jelentkezõ egyéni adatát,

jeligéjét tünteti fel.

(2) A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell

elkészíteni, valamennyi jelentkezõ feltüntetésével. A jegy-

zék a jelentkezõ (1) bekezdésben meghatározott azonosító

adata mellett tartalmazza a jelentkezõnek a felvételi eljá-

rásban elért összesített eredményét és az iskola által meg-

határozott rangsorban elfoglalt helyét.

(3) A rangsorolás során az azonos összesített eredményt

elérõ tanulók közül elõnyben kell részesíteni a halmozot-

tan hátrányos helyzetû tanulót, ezt követõen azt a jelentke-

zõt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-

lye az iskola székhelyének, telephelyének településén ta-

lálható, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja.

A különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában

kell szabályozni.

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-okta-

tást folytat, a nemzetiségi tanulmányi területeken a

rangsorolás során elõnyben kell részesíteni a felvételi

feltételeknek megfelelõ, az adott nemzetiséghez tartozó

jelentkezõket.

41. §

(1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok

alapján iskolánként, azon belül tanulmányi területenként

elkészíti a jelentkezõk ábécésorrendbe szedett listáját

(a továbbiakban: jelentkezõk listája), és a KIFIR rendszer-

ben a középfokú iskola számára elérhetõvé teszi.

(2) A középfokú iskola igazgatója a jelentkezõk listájá-

nak felhasználásával tanulmányi területenként elkészíti az

ideiglenes felvételi rangsort. Az ideiglenes felvételi rang-

sort a KIFIR rendszerben úgy kell elkészíteni, hogy a jelent-

kezõk listájában minden jelentkezõ neve mellé az igazgató

beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkezõ tel-

jesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi

jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha

a jelentkezõ nem teljesítette a felvételi követelményeket,

a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betû al-

kalmazásával kell beírni. A középfokú iskola igazgatója az

ideiglenes felvételi rangsorban – tanulmányi területenként –

feltünteti a felvehetõ tanulók létszámát is.

(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását

követõen a Felvételi Központ a KIFIR rendszerben kiegé-

szíti a jelentkezõk listáját.

(4) A jelentkezõk listájának kiegészítése után a közép-

fokú iskola igazgatója a (2) bekezdésben meghatározottak

szerint, a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meg-

határozott határidõig kiegészíti az ideiglenes felvételi rang-

sort, valamint tanulmányi területenként közli a felvehetõ ta-

nulók számát. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes

felvételi rangsort a KIFIR rendszerbõl kinyomtatja, és min-

den oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzõjének lenyo-

matával ellátva megküldi a Felvételi Központnak. Ha a kö-

zépfokú iskola igazgatója rendelkezik legalább fokozott

biztonságú elektronikus aláírással, és az ideiglenes felvételi

rangsort a saját fokozott biztonságú elektronikus aláírásával

ellátva küldi meg a Felvételi Központ részére, a papíralapú

hitelesítésre nincs szükség.

(5) A Felvételi Központ a KIFIR rendszer segítségé-

vel az ideiglenes felvételi rangsorok alapján tanulmányi

területenként elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzé-

ket. Az egyeztetett felvételi jegyzéken minden jelentke-

zõ esetében szerepel a felvételi kérelem elfogadásának

vagy elutasításának ténye. Az egyeztetett felvételi jegy-

zék elkészítése során a Felvételi Központ a tanulói adat-

lapon a jelentkezõ által meghatározott sorrend, a közép-

fokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, vala-

mint a középfokú iskola által közölt felvehetõ tanulói

létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentke-

zõnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfoga-

dottnak, a többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelent-

kezõnek azt az adatlapon szereplõ legalacsonyabb sor-
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számú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak,

amelyet az adott tanulmányi területet meghirdetõ iskola

elfogadott, és a jelentkezõ a középfokú iskola által kö-

zölt felvehetõ tanulói létszámon belül van.

(6) A Felvételi Központ a KIFIR rendszerben a közép-

fokú iskolák számára elérhetõvé teszi az egyeztetett felvé-

teli jegyzéket.

42. §

(1) A felvételt hirdetõ középfokú iskola az egyeztetett

felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjérõl szóló minisz-

teri rendeletben meghatározott határidõig megküldi a fel-

vételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõ-

nek, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõnek, továbbá, ha

a jelentkezõ tanulói jogviszonyban áll, az általános isko-

lának is.

(2) Az általános iskola értesítése jegyzék formájában is

történhet. A felvételrõl szóló értesítést a 37. § (2)–(3) be-

kezdésében meghatározott esetben a tanulónak, kiskorú

tanuló esetében a szülõnek kell megküldeni, továbbá a

37. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az általános

iskolának is, ha a vele tanulói jogviszonyban álló tanuló

a középfokú iskolába felvételt nyert.

(3) A 37. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott eset-

ben az elutasításról szóló értesítést nem kell megküldeni

az általános iskolának, a jogorvoslati eljárás eredményé-

rõl pedig csak akkor kell az általános iskolát értesíteni, ha

ennek eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvé-

telt nyert.

(4) Ha a középfokú iskola a benyújtott felvételi kérel-

mek és a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja,

hogy a meghirdetett tanulmányi területen nem tudja elindí-

tani az oktatást, köteles errõl három munkanapon belül ér-

tesíteni a jelentkezõt, a fenntartót és a hivatalt.

43. §

(1) A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntések-

rõl szóló értesítések megtörténte után a következõ tanév

elsõ napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

(2) Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás ke-

retében a középfokú iskolába az adott osztályba felvehetõ

tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült

betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást

meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhiva-

talnak, továbbá a hivatalnak, amely a megküldött és összesí-

tett adatokat a honlapján közzéteszi.

(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési la-

pot kell benyújtani a felvételt meghirdetõ iskola által meg-

határozott formában és idõpontig. A rendkívüli felvételi

eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy je-

lentkezési lapon csak egy iskola jelölhetõ meg. A felvételi

kérelmekrõl az iskola igazgatója dönt.

44. §

(1) A KIFIR rendszerének adatbázisában szereplõ sze-

mélyazonosításra alkalmas adatokat – a felvételi eljárás le-

zárását követõen – a Felvételi Központ legkésõbb szep-

tember 15-éig törli, egyúttal a személyes adatokat tartal-

mazó papíralapú adathordozókat legkésõbb ugyaneddig az

idõpontig megsemmisíti.

(2) A KIFIR rendszer adatbázisában a személyazonosí-

tásra alkalmas adatok törlése után megmaradt adatokat

a hivatal tárolja, kezeli, statisztikai célra felhasználhatja,

továbbá statisztikai felhasználás céljára átadhatja.

45. §

(1) A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójá-

nak fel kell hívnia a jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ esetén

a jelentkezõ és a szülõ figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) be-

kezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

(2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak

a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtania

a jelentkezõnek, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõnek,

amelyiknek a döntésével a jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ

esetén a szülõ nem ért egyet.

(3) Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvé-

teli eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvosla-

ti eljárás a tárgyév június 1-jéig befejezõdjék. Ha a jelent-

kezõ tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményérõl érte-

síteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkezõ tanulói

jogviszonyban áll. A 37. § (2) bekezdésében leírt esetben

csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogor-

voslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába

felvételt nyert.

(4) A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozá-

sáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanul-

mányait folytatta.

14. Felvétel a Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Tehetséggondozó Programjába

46. §

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetség-

gondozó Programjába jelentkezõ tanulók a programba tör-

ténõ beválogatás után a jelentkezési lapjukat elküldik abba

az „Arany János” programot indító iskolába, amelyikbe

a pályázat elbírálása folyamán bekerültek. A programba

jelentkezõ tanuló az adatlapján elsõ helyen rangsorolja

ezen iskola „Arany János” tanulmányi területét. A tanuló-

nak jogában áll más iskolát, tanulmányi területet megjelöl-

ni, valamint a programba való jelentkezésével kapcsolatos

döntését módosítani. A felvételi eljárással kapcsolatos

idõpontokat a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendelet

tartalmazza.
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15. Eltérõ felvételi szabályok a szakközépiskola,

szakiskola szakképzési évfolyamára

47. §

(1) Ha a szakiskola, a szakközépiskola, szakképzési év-

folyamára jelentkezõ nem az adott iskolában közismereti

oktatásban megkezdett tanulmányait kívánja folytatni,

a tárgyév február 15-étõl (keresztféléves képzés esetén

a folyó tanév december 1-jétõl) az iskola által meghatáro-

zott idõben kérheti felvételét vagy átvételét.

(2) A honvédelmért és rendvédelemért felelõs miniszter

által fenntartott iskolákba és a rendészetért felelõs mi-

niszter által fenntartott iskolákba a tanév rendjérõl szóló

miniszteri rendeletben meghatározott idõpontig lehet be-

nyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentkezési

lapon. A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgá-

latok után kerül sor.

16. A kollégiumi felvétel, az externátusi elhelyezés

48. §

(1) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt

külön kérelmet kell benyújtani.

(2) A kollégiumban a jelentkezés, beiratkozás idejérõl

a kollégium igazgatója, vezetõje dönt. Ezt az idõpontot

legalább hatvan nappal korábban a helyben szokásos mó-

don nyilvánosságra kell hozni.

(3) Annak a tanulónak a kollégiumi felvétele nem ta-

gadható meg, akinek felvételét vagy átvételét a gyámható-

ság kezdeményezte.

(4) Az externátusi elhelyezés keretében – a lakhatási

feltételek kivételével – a tanuló jogai és kötelességei azo-

nosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelessé-

geivel. A lakhatási feltételekrõl a tanulónak kell gondos-

kodnia, ennek költségeit az iskola, a kollégium részben

vagy egészben átvállalhatja.

(5) A kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezetõ

a kollégiumi felvételi kérelem, externátusi elhelyezés iránti

kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szü-

lõt is értesíti. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kez-

deményezése alapján került sor, a határozatot a gyámható-

ság számára is meg kell küldeni.

17. A vendégtanulói jogviszony létesítése

49. §

(1) A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ írásbeli kérel-

mére az intézmény vezetõje engedélyezheti, hogy a tanuló

az iskolában oktatottaktól eltérõ irányú ismeretek megszer-

zése céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakor-

lati foglalkozáson vegyen részt.

(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást

nem teszi lehetõvé, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ

kérelmére az intézmény vezetõje engedélyezheti, hogy – ta-

nulói jogviszonyának fenntartása mellett – tanulmányait

a fekvõbeteg-ellátás keretében gyógykezelését biztosító

egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézmény-

ben biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa.

(3) Az alapfokú mûvészeti iskola tanulója az elõírt kö-

vetelményt – az iskolák közötti megállapodás alapján –

a másik alapfokú mûvészeti iskolában is elsajátíthatja.

(4) Ahol e jogszabály vendégtanulót említ, azon az

(1)–(3) bekezdések egyikében meghatározott tanulmányo-

kat folytató tanulót kell érteni.

(5) A tanulói jogviszonnyal rendelkezõ tanuló a vendég-

tanulói jogviszonya létesítésének engedélyezésére a vele

jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli

kérelmét. Az iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alap-

ján, a kérelem átvételétõl számított tizenöt napon belül be-

szerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt lé-

tesítõ iskola javaslatát, vagy a (2) bekezdésben foglalt kére-

lem szerint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítõ

egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító in-

tézmény javaslatát.

(6) A tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatója az

(1)–(2) bekezdés szerint benyújtott kérelemrõl meghozott

döntésérõl értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt,

valamint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítõ is-

kola, vagy a (2) bekezdés szerinti kérelem esetében a ta-

nulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítõ egészségügyi

intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény ve-

zetõjét.

(7) A vendégtanuló teljesítményének értékelését a foga-

dó iskola végzi, és írásban értesíti a tanulóval jogviszony-

ban álló iskolát.

18. Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony,

a kollégiumi, externátusi elhelyezés,

a kollégiumi tagság megszûnése

50. §

(1) Az óvodai elhelyezés a szülõ kérelmére, másik óvo-

dába történõ átvétellel megszûnik.

(2) A gyermek óvodai jogviszonyának megszûnésérõl

az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, en-

nek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes telepü-

lési önkormányzat jegyzõjét.

(3) Ha az óvodai jogviszony megszûnik, a gyermek ada-

tait a jogviszony megszûnésével egyidejûleg az óvoda

nyilvántartásából törölni kell.

(4) A tanköteles tanuló kivételével megszûnik a tanulói

jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatla-

nul harminc tanítási óránál – alapfokú mûvészeti iskolában

tíz tanítási óránál – többet mulaszt, feltéve hogy az iskola

a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt legalább két alka-
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lommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás

következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolat-

lan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésrõl szóló

törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A ta-

nulói jogviszony megszûnésérõl az iskola írásban értesíti

a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt, továbbá minden

esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tar-

tózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbizto-

sítási pénztárat.

(5) Ha a tanulói jogviszony megszûnik, a tanuló adatait

a jogviszony megszûnésével egyidejûleg az iskola nyil-

vántartásából törölni kell.

(6) Megszûnik a vendégtanulói jogviszony, ha azt a ta-

nulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítõ iskola igazga-

tója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló szülõje kérel-

mére megszünteti. Az iskola igazgatója megszüntetheti

a vendégtanulói jogviszonyt akkor is, ha a tanuló a foglal-

kozásokról igazolatlanul legalább tíz alkalommal távol

maradt, vagy a tanuló a vendégtanulói jogviszonyból ere-

dõ kötelezettségeit nem teljesítette. A vendégtanulói jog-

viszonyt létesítõ intézmény vezetõje a jogerõre emelkedett

döntésrõl értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt

és a tanulóval tanulói jogviszonyban álló iskola igazga-

tóját.

(7) Tanév közben szûnik meg a kollégiumi tagsági jog-

viszonya annak a tanulónak, akinek a tanulói jogviszonya

– az áthelyezést kivéve – tanév közben szûnt meg, a meg-

szüntetés tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedésével.

(8) A kollégiumi tagsági jogviszony megszûnésérõl a

kollégium vezetõje írásban értesíti a tanulót – kiskorú ta-

nuló esetén a tanuló szülõjét – és az iskola igazgatóját.

(9) Ha a kollégiumi tagsági jogviszony megszûnik, a ta-

nuló adatait a jogviszony megszûnésével egyidejûleg a

kollégium tanulói nyilvántartásából törölni kell.

V. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK

TELJESÍTÉSE

19. A gyermek, a tanuló

mulasztásával kapcsolatos szabályok

51. §

(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatáro-

zott idõszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intéz-

ményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a ta-

nuló beteg, gondoskodik a többi gyermektõl, tanulótól

való elkülönítésérõl, és kiskorú gyermek, tanuló esetén

a lehetõ legrövidebb idõn belül értesíti a gyermek, a tanuló

szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és

látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet

a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolás-

nak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távol-

lét pontos idõtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló

hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól

el kell különíteni.

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a ta-

nítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mu-

lasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekin-

teni, ha

a) a szülõ elõzetesen bejelentette az óvónõnek, hogy

gyermekét nem viszi el az óvodába,

b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõ írásbeli kérel-

mére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt

kapott a távolmaradásra,

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben

meghatározottak szerint igazolja,

d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb

alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget

tenni.

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazol-

ják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülõt és

a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a

kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény –

a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló elsõ alka-

lommal történõ igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban

az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolat-

lan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni

a szülõ figyelmét az igazolatlan mulasztás következmé-

nyeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és

a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyer-

mekjóléti szolgálat közremûködését igénybe véve megke-

resi a tanuló szülõjét.

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekez-

dése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési

évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha

a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási év-

ben eléri a tíz órát, az óvoda vezetõje, az iskola igazgatója

– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illeté-

kességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben

foglaltakkal összhangban – óvodás gyermek esetében az

annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általá-

nos szabálysértési hatóságot és a jegyzõt, tanköteles tanuló

esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot ér-

tesíti. Az értesítést követõen a gyermekjóléti szolgálat az

óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevoná-

sával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben

a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza

a tanulót veszélyeztetõ és az igazolatlan hiányzást kiváltó

helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség telje-

sítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érde-

keit szolgáló feladatokat.

(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy ta-

nítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról

tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá

ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely

közremûködik a tanuló szülõjének az értesítésében. Ha

a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási év-

ben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul
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értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illeté-

kes jegyzõt és a kormányhivatalt.

(6) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és

a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi

II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke

a) a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján

óvodai nevelésben részt vevõ gyermek esetén tizenegy nap

b) tanköteles tanuló esetén harminc óra.

(7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és iga-

zolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatáro-

zott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott

iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére fel-

készítõ szakaszában az elméleti tanítási órák húsz száza-

lékát,

c) a közoktatási törvény 27. § (2) bekezdésében megha-

tározott, a kötelezõ óra legfeljebb ötven százalékában fo-

lyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó

elméleti és gyakorlati oktatás, valamint – az Országos

Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakma-

csoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz szá-

zalékát,

d) a közoktatási törvény 29. § (1) bekezdésében megha-

tározott, a kilencedik évfolyamtól kezdõdõen a Nat-ban

meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfo-

lyamtól kezdõdõen – az Országos Képzési Jegyzék sze-

rinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó ok-

tatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,

e) alapfokú mûvészeti iskolában a tanítási órák egyhar-

madát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalé-

kát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem

volt érdemjeggyel értékelhetõ, a tanítási év végén nem mi-

nõsíthetõ, kivéve, ha a nevelõtestület engedélyezi, hogy

osztályozóvizsgát tegyen.

(8) A nevelõtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján

az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha

a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a

húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) be-

kezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha

a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minõsíthetõ,

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a ta-

nuló mulasztásainak száma már az elsõ félév végére meg-

haladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye

érdemjeggyel nem volt minõsíthetõ, félévkor osztályozó-

vizsgát kell tennie.

(9) A szakképzés keretei között folyó gyakorlati kép-

zésrõl és a beszámoltató rendszerû oktatásról való hiány-

zás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabá-

lyok határozzák meg.

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem ér-

kezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt

szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni.

Amennyiben ez az idõ eléri a tanórai foglalkozás idõtarta-

mát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minõsül.

Az elkésõ tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalko-

zásról.

20. Az óvodáztatási támogatás

52. §

(1) Ha a gyermek szülõje óvodáztatási támogatásra jo-

gosult,

a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon leg-

alább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,

b) az óvoda vezetõje

ba) az elsõ igazolatlan nap után írásban tájékoztatja

a szülõt a mulasztás következményeirõl,

bb) a kifizetés esedékességét megelõzõen – a jegyzõ ál-

tal meghatározott idõpontban – tájékoztatja a jegyzõt

azoknak a napoknak a számáról, amelyrõl a gyermek iga-

zoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve,

hogy a január–júniusi, vagy a július–decemberi idõszak-

ban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az

óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, továbbá arról,

hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mér-

téket,

bc) értesíti a jegyzõt, ha a gyermek óvodai elhelyezése

megszûnik.

(2) Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolt mu-

lasztásból tíz napot a július–augusztus hónapokra esõ mu-

lasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen

kívül kell hagyni.

21. A fegyelmi és kártérítési felelõsség

53. §

(1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói

fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat

szolgál.

(2) A fegyelmi eljárást egyeztetõ eljárás (a továbbiak-

ban: egyeztetõ eljárás) elõzheti meg, amelynek célja a kö-

telességszegéshez elvezetõ események feldolgozása, érté-

kelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és

a sérelmet elszenvedõ közötti megállapodás létrehozása

a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetõ eljárás rész-

letes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni.

(3) Egyeztetõ eljárás lefolytatására akkor van lehetõség,

ha azzal a sérelmet elszenvedõ fél, kiskorú sérelmet el-

szenvedõ fél esetén a szülõ, valamint a kötelességszegés-

sel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanú-

sított tanuló esetén a szülõ egyetért. A fegyelmi eljárás

megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel

gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított ta-

nuló kiskorú, a szülõje figyelmét fel kell hívni az egyeztetõ
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eljárás igénybevételének lehetõségére. A tanuló, kiskorú

tanuló esetén a szülõ az értesítés kézhezvételétõl számított

öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az

egyeztetõ eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytat-

ni kell, ha az egyeztetõ eljárás lefolytatását nem kérik,

továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történõ

megérkezésétõl számított tizenöt napon belül az egyeztetõ

eljárás nem vezetett eredményre.

(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi

jogkör gyakorlója az egyeztetõ eljárás alkalmazását eluta-

síthatja.

(5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sé-

relmet elszenvedõ fél az egyeztetõ eljárásban írásban

megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kez-

deményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével

a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges idõ-

re, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha

a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedõ fél, kis-

korú sérelmet elszenvedõ fél esetén a szülõ nem kérte

a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell

szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli meg-

állapodásban a felek kikötik, az egyeztetõ eljárás meg-

állapításait és a megállapodásban foglaltakat a köteles-

ségszegõ tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni,

továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott kör-

ben nyilvánosságra lehet hozni.

54. §

(1) Az egyeztetõ eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör

gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (így külö-

nösen megfelelõ terem rendelkezésre bocsátása, egyeztetõ

felkérése, értesítõ levél kiküldése) a nevelési-oktatási intéz-

mény feladata.

(2) Az egyeztetõ eljárást olyan nagykorú személy vezet-

heti, akit mind a sérelmet elszenvedõ fél, mind a köteles-

ségszegõ tanuló elfogad. Az oktatásért felelõs miniszter

felügyelete alatt mûködõ intézményben mûködõ oktatás-

ügyi közvetítõi szolgálat közvetítõje felkérhetõ az egyez-

tetés levezetésére.

55. §

(1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fe-

gyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztály-

zatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmaz-

ható, ha a tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el

fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegõ magatar-

tást.

(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolá-

ból fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megvál-

toztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez

nem lehetséges, lehetõvé kell tenni, hogy a tanuló – vá-

lasztása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizott-

ság elõtt – osztályozó vizsgát tegyen.

(3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést meg-

állapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, a kö-

zépiskola utolsó évfolyamának vagy a szakiskola utolsó

szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik

végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy

szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fe-

jezheti be addig az idõpontig, ameddig a kizárás fegyelmi

büntetés hatálya alatt áll.

(4) A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivéte-

lével – a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyel-

mi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya

nem lehet hosszabb

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkenté-

se vagy megvonása fegyelmi büntetés esetén hat hónapnál,

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy is-

kolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és

kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét

hónapnál.

(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehaj-

tását a tanuló különös méltánylást érdemlõ körülményei-

re és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfel-

jebb hat hónap idõtartamra felfüggesztheti.

56. §

(1) A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülõje min-

dig részt vehet. A tanulót szülõje, törvényes képviselõje

képviselheti.

(2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kisko-

rú tanuló szülõjét, a gyakorlati képzés során elkövetett fe-

gyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett

gyakorlati képzés folytatója nem az iskola – a gyakorlati

képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szerve-

zet), tanulószerzõdés esetén a területileg illetékes gazdasá-

gi kamarát értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelesség-

szegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni

a fegyelmi tárgyalás idõpontját és helyét, azzal a tájékozta-

tással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha

a gazdálkodó szervezet vagy a területileg illetékes gazda-

sági kamara képviselõje szabályszerû értesítés ellenére,

valamint a tanuló, a szülõ ismételt szabályszerû meghívás

ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell

kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülõ külön-külön a tárgya-

lás elõtt legalább nyolc nappal megkapja.

(3) A fegyelmi eljárást – a megindításától számított har-

minc napon belül – egy tárgyaláson be kell fejezni. Az el-

járás során lehetõséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló,

a szülõ, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintõ kérdések-

ben a gazdálkodó szervezet képviselõje az üggyel kapcso-

latban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bi-

zonyítási indítvánnyal élhessen.

(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót

figyelmeztetni kell jogaira, ezt követõen ismertetni kell a

19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2933



terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre

álló bizonyítékokat.

(5) A fegyelmi tárgyalást a nevelõtestület saját tagjai

közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja le.

A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.

(6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzõ-

könyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgya-

lás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minõségben

részt vevõk nevét, az elhangzott nyilatkozatok fõbb meg-

állapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha

a tárgyalás vezetõje szerint ez indokolt, valamint ha azt

a tanuló, a szülõ kéri.

57. §

(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozatho-

zatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendel-

kezésre álló adatok nem elegendõk, hivatalból vagy kére-

lemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök

a tanuló és a szülõ nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás,

a szemle és a szakértõi vélemény.

(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden

olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés el-

bírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló

ellen vagy a tanuló mellett szól.

58. §

(1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szó-

ban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a hatá-

rozat rendelkezõ részét és rövid indokolását. Ha az ügy bo-

nyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a hatá-

rozat szóbeli kihirdetését az elsõfokú fegyelmi jogkör

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.

(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi bünte-

tés kiszabását,

c) a kötelességszegés elkövetésétõl számított három hó-

napnál hosszabb idõ telt el,

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló

követte el.

(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követõ hét na-

pon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett fe-

leknek, kiskorú fél esetén a szülõjének, ha a gazdálkodó

szervezet képviselõje az eljárásban részt vett, a gazdálko-

dó szervezetnek.

(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés

esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fe-

gyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõ

is – tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és

eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.

(5) A fegyelmi határozat rendelkezõ része tartalmazza

a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát

és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést,

a büntetés idõtartamát, a felfüggesztését és az eljárást meg-

indító kérelmi jogra való utalást.

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a köte-

lességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának

alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkezõ

részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási in-

dítvány esetén az elutasítás okát.

(7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a hatá-

rozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot hozó

aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha elsõ

fokon a nevelõtestület jár el, a határozatot a nevelõtestület

nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a ne-

velõtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévõ

tagja.

59. §

(1) Az elsõfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló

esetén pedig a szülõ is nyújthat be fellebbezést. A fellebbe-

zést a határozat kézhezvételétõl számított tizenöt napon

belül kell az elsõfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához be-

nyújtani.

(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen

benyújtott kérelmet az elsõfokú fegyelmi jogkör gya-

korlója a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon

belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör

gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy vala-

mennyi iratát továbbítani kell, az elsõfokú fegyelmi jog-

kör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével el-

látva.

60. §

(1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meg-

hozatalában nem vehet részt a tanulónak a Ptk. 685. §

b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit

a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.

(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában

nem vehet részt az (1) bekezdésben meghatározottakon túl

az sem, aki az elsõfokú fegyelmi határozat meghozatalá-

ban részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett

vagy szakértõként eljárt.

(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt be-

jelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló ese-

tén a szülõ is bejelentheti. A nevelõtestület tagja ellen

bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a kollégium igaz-

gatója, vezetõje, egyéb esetekben a másodfokú fegyel-

mi jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja az

(1)–(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok fenn-

állását.
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61. §

(1) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott,

az igazgató, a kollégium vezetõje köteles a károkozás kö-

rülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmér-

ni, és lehetõség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó

személyét megállapítani.

(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola,

a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat eredményérõl a ta-

nulót, kiskorú tanuló esetén szülõjét haladéktalanul tájé-

koztatni kell. A tájékoztatással egyidejûleg a szülõt fel kell

szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatáro-

zottak szerint az okozott kár megtérítésére.

22. Az oktatásügyi közvetítõ eljárás

62. §

(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket,

tanulót veszélyeztetõ okokat pedagógiai eszközökkel

nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a ta-

nulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget

kérhet az oktatásügyi közvetítõi szolgálattól vagy más,

az ifjúságvédelmi, családjogi területen mûködõ szolgá-

lattól.

(2) Az oktatásügyi közvetítõ (a továbbiakban: közve-

títõ) a közvetítõi eljárás során pártatlanul, lelkiismerete-

sen, a szakmai követelmények szerint közremûködik a

megállapodás létrehozásában. A közvetítõnek tiszteletben

kell tartania az eljárásban résztvevõk emberi méltóságát,

és biztosítania kell, hogy a résztvevõk egymással szemben

is tisztelettel járjanak el.

(3) A közvetítõt a fenntartó egyetértésével az intéz-

ményvezetõ kéri fel és bízza meg írásban, a közvetítõ e te-

vékenysége körében nem utasítható.

(4) Az egyeztetési eljárás dokumentációjának elkészíté-

séért a közvetítõ felel.

(5) Az eljárás sikere érdekében a közvetítõ elõkészítõ

üléseket tarthat.

(6) A közvetítõ nem járhat el, ha

a) valamelyik felet képviseli,

b) a felek bármelyikének a Ptk. 685. § b) pontja szerinti

hozzátartozója,

c) a felek bármelyikével vagy az érintett köznevelé-

si intézménnyel munkaviszonyban, munkavégzésre irá-

nyuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszony-

ban áll, ide nem értve a fegyelmi jogkör gyakorlójá-

tól kapott felkérést, a vele kötött megbízási jogviszonyt,

d) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.

(7) Az összeférhetetlenségrõl a közvetítõ köteles a fele-

ket a felkérést követõen haladéktalanul tájékoztatni.

(8) A közvetítõt – ha a felek az írásbeli megállapodás-

ban másképpen nem rendelkeztek – titoktartási kötelezett-

ség terheli minden olyan tényt és adatot illetõen, amelyrõl

a közvetítõi tevékenységével összefüggésben szerzett tu-

domást. A közvetítõ titoktartási kötelezettsége a közvetítõi

tevékenység megszûnése után is fennáll. A közvetítõt az

egyeztetési eljárás tárgyában késõbbi fegyelmi, hatósági,

bírósági, eljárásba nem lehet tanúként megidézni.

(9) Ha az oktatásügyi közvetítésre az egyeztetési eljárás

keretében kerül sor, a megállapodás akkor jön létre, ha

a sérelmet elszenvedõ fél és a kötelességszegõ tanuló kö-

zött a kötelességszegéssel okozott kár megtérítése vagy

a káros következményeinek egyéb módon való jóvátétele,

enyhítése tekintetében azonos álláspont alakul ki.

(10) Az egyeztetési eljárás végén a megállapodás köte-

lezõ elemeként

a) az egyeztetési megbeszélés helyét, idejét,

b) az eljáró közvetítõ, a sérelmet elszenvedõ fél, a köte-

lességszegõ tanuló, a képviselõ, és az egyeztetési megbe-

szélésen részt vevõ személyek nevét, lakcímét,

c) a kötelességszegés rövid összefoglalását,

d) a sérelem jóvátételének módját, határidejét,

e) az eljárási költség viselését (amennyiben megállapo-

dás nem született, a felmerült eljárási költségeket a felek

fele-fele arányban viselik),

f) a megállapodásra vonatkozó nyilvánossági szabályo-

kat,

g) a felek, – kiskorú kötelességszegõ esetén – a szülõ és

a közvetítõ aláírását

írásban kell rögzíteni.

(11) A megállapodásban vállalt kötelezettségek nem üt-

közhetnek jogszabályba, a kötelességszegéssel arányban

kell állniuk, és nem sérthetik a kötelességszegõ tanuló em-

beri méltósághoz való jogát, valamint más alapvetõ jogait.

(12) A közvetítõ a sérelmet elszenvedõ fél és a köteles-

ségszegõ tanuló között létrejött megállapodás egy-egy pél-

dányát a sérelmet elszenvedõ félnek és a kötelességszegõ

tanulónak vagy a jelen lévõ képviselõjüknek átadja.

(13) Az egyeztetési eljárásban létrejött megállapodás

nem érinti a sérelmet elszenvedõnek azt a jogát, hogy a fe-

gyelmi eljáráson kívül a bûncselekménybõl, szabálysér-

tésbõl származó igényét egyéb eljárás keretében érvénye-

sítse.

(14) Az egyeztetési eljárás azon a napon fejezõdik be,

amikor

a) a sérelmet elszenvedõ fél vagy a kötelességszegõ ta-

nuló kijelenti a közvetítõ elõtt, hogy kéri a közvetítõi eljá-

rás befejezését,

b) a sérelmet elszenvedõ fél vagy a kötelességszegõ ta-

nuló az egyeztetéshez való hozzájárulását visszavonta,

c) az egyeztetési eljárásra rendelkezésre álló tizenöt nap

eredménytelenül telt el, vagy

d) megállapodás született.
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VI. FEJEZET

AZ ÓVODÁS GYERMEK

FEJLÕDÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE,

A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE,

ÉRTÉKELÉSE

23. Az óvodás gyermek fejlõdésének figyelemmel

kísérésével kapcsolatos szabályok

63. §

(1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlõdését folyama-

tosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyer-

mek fejlõdésérõl a szülõt folyamatosan tájékoztatni kell.

(2) Ha a gyermeket nevelõ óvodapedagógus a gyermek

iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdeké-

ben indokoltnak tartja, az óvoda vezetõje tájékoztatja a

szülõt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt köte-

lességekrõl, továbbá a kötelességek nem megfelelõ teljesí-

tésébõl eredõ következményekrõl, valamint az Nkt. 72. §

(4) bekezdésében foglalt jogokról.

(3) Amennyiben a szülõ az óvoda döntésében foglaltak-

nak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetõje az Nkt.

72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésé-

ben foglaltak alapján a szülõi egyet nem értést alátámasztó

nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye

szerint illetékes kormányhivatalt.

(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-,

mozgásfejlõdésének eredményét – szükség szerint, de leg-

alább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fej-

lõdését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javas-

latokat.

24. A tanuló tevékenységének, munkájának

pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok

64. §

(1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és ér-

demjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizs-

gán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítmé-

nye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmá-

nyok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú

tanuló érdemjegyeirõl a szülõt folyamatosan tájékoztatni

kell.

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és

a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvé-

tele alól,

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmá-

nyi követelményének egy tanévben vagy az elõírtnál rövi-

debb idõ alatt tegyen eleget,

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott idõ-

nél többet mulasztott, és a nevelõtestület döntése alapján

osztályozó vizsgát tehet,

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapí-

tása érdekében független vizsgabizottság elõtt tesz vizs-

gát.

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában

meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott

évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott

tanítási évben kell megszervezni.

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképzõ iskolában

– a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint – szer-

vezett beszámoltató vizsga is.

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában te-

het, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.

(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki

fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a meg-

kezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielõtt a válasz-

adást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden

olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körül-

mény, amelynek bekövetkezése nem vezethetõ vissza

a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon

vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhe-

tõ legközelebbi idõpontban a vizsgázó pótló vizsgát te-

gyen, ha ennek feltételei megteremthetõk. A vizsgázó ké-

résére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott

válaszait értékelni kell.

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elég-

telen osztályzatot kapott,

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról szá-

mára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgá-

ról engedély nélkül eltávozik.

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által

meghatározott idõpontban, az augusztus 15-étõl augusztus

31-éig terjedõ idõszakban tehet. Szakmai gyakorlatból ak-

kor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szer-

vezõje azt engedélyezte.

65. §

(1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanéven-

ként legalább két vizsgaidõszakot kell kijelölni. Javító-

vizsga letételére az augusztus 15-étõl augusztus 31-éig ter-

jedõ idõszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató

vizsga esetén a vizsgát megelõzõ három hónapon belül

kell a vizsgaidõszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó

vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

A vizsgák idõpontjáról a vizsgázót a vizsgára történõ je-

lentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben megha-

tározottak szerint – független vizsgabizottság elõtt, vagy ab-

ban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel

a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanul-

mányok alatti vizsga nem ismételhetõ.
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(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga ese-

tén az igazgató, a független vizsgabizottság elõtti vizsga

esetén a kormányhivatal vezetõje engedélyezheti, hogy

a vizsgázó az (1) bekezdés szerint elõre meghatározott

idõponttól eltérõ idõben tegyen vizsgát.

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizs-

gabizottság elõtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási

intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzett-

sége alapján erre lehetõség van, a vizsgabizottságba leg-

alább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott

tantárgy tanítására.

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit,

így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgaré-

szeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai prog-

ramjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga

– ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának el-

nökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság

elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal

bízza meg.

66. §

(1) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának el-

nöke felel a vizsga szakszerû és jogszerû megtartásáért,

ennek keretében

a) meggyõzõdik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga

megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga letételéhez elõírt

feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a sza-

bálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság érte-

kezleteit,

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a sza-

bályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait,

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés ese-

tén szavazást rendel el.

(2) A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a

vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdezõ tanár csak

az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt.

3. melléklete szerint taníthatja.

(3) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az is-

kola igazgatója készíti elõ. Az igazgató felel a vizsga jog-

szerû elõkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételei-

nek megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során

a) dönt minden olyan, a vizsga elõkészítésével és lebo-

nyolításával összefüggõ ügyben, amelyet a helyben meg-

határozott szabályok nem utalnak más jogkörébe,

b) írásban kiadja az elõírt megbízásokat, szükség esetén

gondoskodik a helyettesítésrõl,

c) ellenõrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdeké-

ben, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen

kezdeni és be lehessen fejezni.

(4) A vizsga reggel nyolc óra elõtt nem kezdhetõ el, és

legfeljebb tizenhét óráig – alapfokú mûvészeti iskolában,

mûvészeti szakközépiskolában húsz óráig – tarthat.

67. §

(1) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell

alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafel-

adat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga be-

fejezését követõen a vizsgáztató pedagógus által értékel-

hetõen, – így különösen rajz, mûszaki rajz, festmény, szá-

mítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.

(2) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet

a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy köteles

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és

ne segíthessék.

(3) A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizs-

gáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a jelenlévõk

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabá-

lyait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak

a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.

(4) Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervezõ in-

tézmény bélyegzõjével ellátott lapon, feladatlapokon, té-

tellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dol-

gozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát

tintával kell elkészíteni. A feladatlap elõírhatja számoló-

gép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervezõ

intézménynek kell biztosítania.

(5) Az íróeszközökrõl a vizsgázók, az iskola helyi tan-

terve alapján a vizsgához szükséges segédeszközökrõl az

iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között

nem cserélhetik.

68. §

(1) A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának

megkezdése elõtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti

a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését.

Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.

(2) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megvála-

szolásához rendelkezésre álló maximális idõ tantárgyan-

ként hatvan perc.

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény

megzavarja, az emiatt kiesett idõvel a vizsgázó számára

rendelkezésre álló idõt meg kell növelni.

(4) A sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó szakértõi bizott-

ság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató

engedélye alapján

a) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó számára az írás-

beli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idõt

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,

b) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó számára lehetõvé

kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott

segédeszközt használja,

19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2937



c) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó írásbeli vizsga

helyett szóbeli vizsgát tehet,

d) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó a szóbeli vizsgát

írásban teheti le.

(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szó-

beli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után kü-

lön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgo-

zatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosí-

tani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére

a vizsgáztató tanár felolvassa.

69. §

(1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában leg-

feljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák

között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc

perc pihenõidõt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség

esetén újabb pihenõidõ beiktatásával – harmadik vizsga-

ként is megszervezhetõ.

(2) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán sza-

bálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, ráírja,

hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel

pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki foly-

tathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a sza-

bálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti

az iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését

követõen haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkö-

vetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a

megállapításait részletes jegyzõkönyvbe foglalja, amelynek

tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyi-

latkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt,

adatot, információt, amely lehetõvé teszi a szabálytalanság

elkövetésének kivizsgálását. A jegyzõkönyvet a vizsgáztató

pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá.

A vizsgázó különvéleményét a jegyzõkönyvre rávezetheti.

(3) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán ké-

szített jegyzõkönyveket és a feladatlapokat – az üres és

a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a ki-

dolgozási idõ lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógu-

soktól. A jegyzõkönyveket aláírásával – az idõpont feltün-

tetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.

(4) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagó-

gus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által használt

tintától jól megkülönböztethetõ színû tintával megjelöli, rö-

viden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.

(5) Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása

során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem

engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe,

megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola

igazgatóját.

(6) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot kö-

vetett el, az iskola igazgatójából és két másik – a vizsgabi-

zottság munkájában részt nem vevõ – pedagógusból álló

háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérle-

geli, és

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egész-

ben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész

figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott tel-

jesítményt,

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizs-

gázót javítóvizsgára utasítja, vagy

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került meg-

szervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek nyilvánítja,

vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó tel-

jesítményét.

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést

és annak indokait határozatba kell foglalni.

70. §

(1) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tan-

tárgyból szervezhetõ szóbeli vizsga. A vizsgateremben

egyidejûleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.

(2) A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg

kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely idõpontban

az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosz-

tották.

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz té-

telt vagy kifejtendõ feladatot, és – amennyiben szükséges

– kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.

Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segéd-

eszközökrõl a vizsgáztató tanár gondoskodik.

(4) Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább har-

minc perc felkészülési idõt kell biztosítani a szóbeli feleletet

megelõzõen. A felkészülési idõ alatt a vizsgázó jegyzetet

készíthet, de gondolatait szabad elõadásban kell elmonda-

nia. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés

idõtartama tizenöt percnél nem lehet több.

(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem be-

szélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben sze-

replõ kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó hatá-

rozza meg.

(6) A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha ön-

álló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a vizs-

gatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét,

a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.

(7) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan

a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyõzõdtek

arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a té-

tel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi,

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor

szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy

a rendelkezésre álló idõ eltelt.

(8) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájéko-

zatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el

az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt hú-

zat vele. Ez esetben a szóbeli minõsítést a póttételre adott
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felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszá-

mot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni,

majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

71. §

(1) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következõ tan-

tárgyból történõ tételhúzás elõtt legalább tizenöt perc pi-

henõidõt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahe-

lyiséget elhagyhatja.

(2) Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizs-

gabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a vizsga-

jegyzõkönyvre.

(3) A sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó szakértõi bizott-

sági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató

engedélye alapján

a) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó számára harminc

perc gondolkodási idõt legfeljebb tíz perccel meg kell nö-

velni,

b) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó a szóbeli vizsgát

írásban teheti le,

c) a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzdõ vizsgázó írásbeli vizsga

helyett szóbeli vizsgát tehet.

(4) Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján enge-

délyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát te-

gyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írás-

beli és szóbeli vizsgarészekbõl áll, két vizsgatételt kell húz-

nia, és az engedélynek megfelelõ tételeket kell kifejtenie.

A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló

idõt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a máso-

dik tétel kifejtése elõtt legfeljebb tíz perc pihenõidõt kell ad-

ni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

(5) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot kö-

vet el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnö-

ke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejez-

heti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga

rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az

elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizs-

ga jegyzõkönyvében fel kell tüntetni.

(6) A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett

szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli vizsga er-

re vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.

72. §

(1) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkal-

mazni, ha a tantárgy helyi tantervben meghatározott köve-

telményei eltérõ rendelkezést nem állapítanak meg.

(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésõbb a vizsgát

megelõzõ két hónappal – az iskola igazgatója hagyja jóvá.

(3) A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha

a vizsgabizottság elnöke meggyõzõdött a vizsgafeladatok

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meg-

létérõl.

(4) A gyakorlati vizsgarész megkezdése elõtt a vizsgázó-

kat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjérõl és

a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gya-

korlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó

munkavédelmi, tûzvédelmi, egészségvédelmi elõírásokról.

(5) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizs-

gázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idõ áll

a rendelkezésére. Ebbe az idõbe a vizsgafeladatok ismerte-

tésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész vég-

rehajtásához rendelkezésre álló idõ feladatok szerinti meg-

osztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmaz-

hat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok

végrehajtására rendelkezésre álló idõbe a vizsgázónak fel

nem róható okból kiesõ idõ.

(6) A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számá-

tól függetlenül – egy érdemjeggyel kell értékelni. Az érté-

kelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét

és idejét, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát,

a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az

értékelést a gyakorlati oktatást végzõ szaktanár írja alá.

(7) A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemje-

gyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló

gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott

gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni.

73. §

(1) A független vizsgabizottság elõtt letehetõ tanulmá-

nyok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A kormány-

hivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsga-

tantárgyak esetén az érintett szakközépiskolai ágazat vagy

szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott –

országos szakképzési névjegyzéken szereplõ szakértõjét

kéri fel a vizsgabizottság tagjának

(2) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõje – a félév

vagy a tanítási év utolsó napját megelõzõ harmincadik na-

pig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az en-

gedély megadását követõ öt napon belül jelentheti be, ha

osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabi-

zottság elõtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben

meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát ten-

ni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül to-

vábbítja a kormányhivatalnak, amelyik az elsõ félév, vala-

mint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.

(3) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülõje – a bizo-

nyítvány átvételét követõ tizenöt napon belül kérheti, hogy

amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasítot-

ták, akkor azt független vizsgabizottság elõtt tehesse le.

Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kor-

mányhivatalnak.
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(4) A kormányhivatal által szervezett független vizsga-

bizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a

vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában

tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.

74. §

(1) A tanuló félévi osztályzatáról a szülõt az értesítõben

(az ellenõrzõben) kiállított félévi értesítõben kell tájékoz-

tatni.

(2) Ha a tantárgy oktatása félévkor fejezõdik be, a tanuló

osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell tüntetni.

(3) Ha a sajátos nevelési igényû tanulók nevelését, okta-

tását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai programja az év-

folyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél

hosszabb idõt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnö-

velt tanítási idõ felénél, az év végi osztályzatot pedig a ta-

nítási idõ végén kell megállapítani.

(4) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra

megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osz-

tályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.

Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelmé-

nyét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfo-

lyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem

teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az

egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi el-

végzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében,

ezt követõen az adott évben kiállításra kerülõ év végi bizo-

nyítványba be kell írni. E rendelkezéseket kell alkalmazni

abban az esetben is, ha a tanulót az alapfokú mûvészeti is-

kola magasabb évfolyamára vették fel.

(5) Ha a tanuló független vizsgabizottság elõtt vagy

vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató in-

tézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történõ be-

jegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az

iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A tanuló magasabb évfolyamra lépésérõl – figyelembe vé-

ve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégta-

nulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel

a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

(6) Ha a tanuló valamely tantárgyból elõrehozott érett-

ségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy tanulmányi köve-

telményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán

vagy évismétlés esetén e tantárgy tanulásával kapcsolat-

ban a pedagógiai programban foglaltak szerint kell eljárni.

75. §

(1) Ha a tanuló – a szülõ kérelme alapján – a tankötele-

zettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az isko-

la igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrá-

nyos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számí-

tott öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint ille-

tékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermek-

jóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy

a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmo-

zottan hátrányos helyzetû tanuló esetén az iskola igazgató-

jának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgá-

lat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon be-

lül köteles megküldeni véleményét.

(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülõ

kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítésé-

rõl a szülõ gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.

A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minõ-

síteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és

a szülõt a magántanuló kötelességeirõl és jogairól. A ma-

gántanuló az igazgató elõzetes engedélyével vehet részt

a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló ké-

relemre felvehetõ a napközibe és a tanulószobai foglalko-

zásra.

(3) Ha a sajátos nevelési igényû tanuló, a beilleszkedési,

tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanuló a nevelési

tanácsadási feladatot, szakértõi bizottsági feladatot ellátó

intézmény szakértõi véleménye alapján tanulmányait ma-

gántanulóként folytatja, iskolai nevelésérõl és oktatásáról,

felkészítésérõl, érdemjegyeinek és osztályzatainak meg-

állapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szak-

értõi véleményben foglaltak szerint az az iskola gondos-

kodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az is-

kolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási

rendellenességgel küzdõ tanuló esetén a szakvéleményt

kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,

b) sajátos nevelési igényû tanuló esetén a fõvárosi, me-

gyei utazó gyógypedagógusi hálózat keretében

kell gondoskodni.

(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítésé-

rõl, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról ak-

kor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás kere-

tében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magánta-

nulóként folytatja tanulmányait.

76. §

Az alapfokú mûvészeti iskolában a mûvészeti alapvizs-

gát és a záróvizsgát a tanév rendjérõl szóló miniszteri ren-

deletben meghatározott idõpontban kell megszervezni.

A mûvészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsga-

bizottság elõtt kell letenni. A vizsgafeladatokat az intéz-

mény helyi tanterve alapján kell kidolgozni. A mûvészeti

alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intéz-

mény feladata. A mûvészeti alapvizsgát és záróvizsgát

több alapfokú mûvészeti iskola közösen is megszervez-

heti.
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77. §

(1) Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra elõírt ta-

nulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam

megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlé-

sével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyel-

mi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév

folytatásától.

(2) Ha a tanuló a következõ tanév kezdetéig azért nem

tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az elõírt

vizsga letételére a nevelõtestülettõl halasztást kapott, az

engedélyezett határidõ lejártáig tanulmányait felsõbb év-

folyamon folytathatja.

(3) Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló be-

töltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az általá-

nos iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az

iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget

nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait

másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram kereté-

ben folytathassa.

(4) Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen

befejezett évfolyamot megismételje, kérelmére a maga-

sabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési évfolyamra lé-

pésrõl, továbbá az érettségi vizsgára bocsátásról a megis-

mételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek,

félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni.

78. §

A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmi-

lyen indokkal nem tagadhatja meg.

25. Az országos pedagógiai mérések

79. §

(1) Az országos pedagógiai mérések – a tanév rendjérõl

szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti –

végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetõi és pedagó-

gusai kötelesek közremûködni.

(2) Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon,

kötelezõ tanórai foglalkozások keretében történik. A mérés-

ben részt vevõ pedagógus a mérés napjára esõ kötelezõ órá-

ját a méréssel az adott napon összefüggõ feladatok végre-

hajtásával teljesíti. A mérésen való részvétel vagy távolma-

radás elbírálására a tanórai foglalkozáson való részvételre

és a tanórai foglalkozásokról való távolmaradásra vonatko-

zó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az országos mérések idõpontját, az eljárással kap-

csolatos feladatokat, határidõket évente a tanév rendjérõl

szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A méréshez szüksé-

ges megfelelõ feltételek biztosítása az iskola fenntartójá-

nak és az intézmény igazgatójának a közös felelõssége.

(4) Az országos pedagógiai mérések elõkészítéséhez az

iskolák a hivatal által rendelkezésre bocsátott informatikai

rendszerben szolgáltatnak adatot a hivatal részére. Az in-

formatikai rendszerben szolgáltatott adatok valódiságáért

az iskola vezetõje felelõs.

(5) Az országos mérések keretében az érintett nevelé-

si-oktatási intézmények elvégzik az adatfelvételt. Az adat-

felvétel hivatal által meghatározott szabályainak betartá-

sáért és az adatfelvétel során szolgáltatott adatok valódi-

ságáért az iskola vezetõje a felelõs. A hivatal a tanév

rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott üte-

mezés alapján összegyûjti a méréshez alkalmazott feladat-

lapokat és kérdõíveket, továbbá gondoskodik azok feldol-

gozásáról. A hivatal elõállítja az országos mutatókat és az

elemzés szempontjából releváns részminták alapstatiszti-

káit, valamint azokat az összevont mutatókat, amelyek

alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja az iskola

teljesítményét az országos mutatókkal és a hasonló helyze-

tû iskolák statisztikai jellemzõivel.

80. §

(1) A hivatal minden fenntartónak megküldi az országos

mérések eredményeit.

(2) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal

felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa

fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell kez-

deményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések köz-

pontilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfo-

lyamok vonatkozásában az iskola bármely telephelyére és

bármely képzési típusára vonatkozóan

a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértés-

bõl és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képes-

ségszintet,

b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértés-

bõl és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képes-

ségszintet,

c) a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértés-

bõl és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képes-

ségszintet.

(3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon be-

lül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak.

(4) Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal

felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézke-

dési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) bekezdés-

ben meghatározott felhívást követõ harmadik évben elvég-

zett mérés eredményei alapján az adott telephelyen, az

adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben

meghatározott feltételek továbbra is fennállnak.

(5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon

belül megküldi az intézkedési tervet a kormányhivatal-

nak. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez – jog-

szabályban meghatározottak szerint – pedagógiai-szakmai

szolgáltató intézmény, szakértõ vagy más szakmai szerve-

zet közremûködését köteles igénybe venni. Az intézkedési
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terv a kormányhivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A

kormányhivatal hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja az

intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

(6) A képességszinteket az adott tanévben az országos

mérési feladatok keretében felmért tanulók teljesítményér-

tékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti

és statisztikai számítások alapján.

(7) A képességszinteket a tanév rendjérõl szóló minisz-

teri rendelet – évente, az országos mérések lebonyolítása

évének megjelölésével együtt – tartalmazza.

(8) Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfo-

lyamra vonatkozó tartalmi keretét a 3. melléklet tartal-

mazza.

26. A tanulók fizikai állapotának

és edzettségének vizsgálata

81. §

(1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott

mérési idõszakban és mérési módszer alkalmazásával tan-

évenként, valamennyi évfolyamára kiterjedõen, a nappali

oktatás munkarendje szerint felkészülõ tanulók részvételé-

vel megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettsé-

gének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatha-

tó egyszeri alkalommal és megszervezhetõ legfeljebb két

hónapig terjedõ idõszakra is. A tanulók fizikai állapotának

és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés

tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat

eredményeit a vizsgálatot végzõ pedagógus a mérésben

érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként

rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pe-

dagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fi-

zikai fejlõdése szempontjából szükséges intézkedéseket.

VII. FEJEZET

IRATKEZELÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI

INTÉZMÉNYEKBEN

27. A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak

nyilvánossága

82. §

(1) Az óvoda, az iskola és a kollégium a pedagógiai

programjának legalább egy példányát oly módon köteles

elhelyezni, hogy azt a szülõk és a tanulók szabadon meg-

tekinthessék.

(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetõje vagy az általa

kijelölt pedagógus köteles a szülõk, tanulók részére tájé-

koztatást adni a pedagógiai programról.

(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai progra-

mot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiá-

nyában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell

hozni.

(4) A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kol-

légiumba történõ beiratkozáskor a szülõnek, a tanulónak át

kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról

a szülõt, a tanulót tájékoztatni kell.

(5) A szülõket a megelõzõ tanév végén tájékoztatni

kell azokról a tankönyvekrõl, tanulmányi segédletekrõl,

taneszközökrõl, ruházati és más felszerelésekrõl, ame-

lyekre a következõ tanévben a nevelõ és oktató munká-

hoz szükség lesz. Tájékoztatni kell õket továbbá az is-

kolától kölcsönözhetõ tankönyvekrõl, taneszközökrõl

és más felszerelésekrõl, valamint arról is, hogy az iskola

milyen segítséget tud nyújtani a szülõi kiadások csök-

kentéséhez.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott kérdések

SZMSZ-ben történõ szabályozásánál az iskolaszéket, óvo-

daszéket, kollégiumi széket, vagy ha az nem mûködik, az is-

kolai, óvodai, kollégiumi szülõi szervezetet, közösséget és

az iskolai kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési

jog illeti meg.

28. A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések

meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok

83. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, va-

lamint a gyermek, a kiskorú tanuló szülõjét írásban értesí-

teni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével,

az óvodai, tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági vi-

szony megszûnésével, a gyermek, tanuló fejlõdésével, ta-

nulmányi elõmenetelével kapcsolatos döntésérõl, az intéz-

mény mûködésének rendjérõl, továbbá minden olyan in-

tézkedésrõl, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést

elõírja.

(2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülõjének

írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni

a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez,

amelybõl a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szü-

lõre fizetési kötelezettség hárul,

b) a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, kollé-

giumi tagsági viszony keletkezésével, megszûnésével,

a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozá-

son való részvétel alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak

alóli mentesítéssel, a tanulmányi idõ rövidítésével kapcso-

latos ügyekben, és

c) minden olyan kérdésrõl, amelyre vonatkozóan jog-

szabály a nyilatkozat beszerzését elõírja.

(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételrõl hozott

döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, iskola, kollégium

írásban értesíti a szülõt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót

törölte a nyilvántartásából.

(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határo-

zatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben
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vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz

a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló,

kiskorú tanuló esetén a szülõ kéri a döntés határozatba

foglalását.

(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú ta-

nulót szülõje képviselheti.

(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerõs, ha

az Nkt.-ben meghatározott határidõn belül nem nyújtottak

be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító

kérelem benyújtásáról lemondtak.

(7) A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével össze-

függõ iskolai döntések elõkészítésére a külön jogszabály-

ban foglaltakat kell alkalmazni.

29. Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai

84. §

(1) Az iratkezelés rendjét a nevelési-oktatási intézmény

a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelke-

zései, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésé-

nek általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.)

Korm. rendelet elõírásai figyelembevételével az e rendelet-

ben foglaltakra is tekintettel szabályozza.

(2) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett vagy az in-

tézményen belül keletkezett iratok kezelésének rendjét az

iratkezelési szabályzatban, ha a nevelési-oktatási intéz-

mény ennek készítésére nem kötelezett, adatkezelési sza-

bályzatban kell meghatározni.

(3) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az in-

tézményben keletkezett iratokat iktatni kell.

(4) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás

nemzetiségi nyelven folyik, a gyermekek, tanulók óvodai

nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatosan keletkezett

iratokat külön iktatókönyvben, két nyelven – a nemzetiség

által használt és magyar nyelven – kell iktatni és tárgymu-

tatózni.

(5) A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni

kell.

(6) A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás

nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat,

a diákönkormányzat, az óvodaszék, az iskolaszék, a kollé-

giumi szék, az intézményi tanács, a szülõi szervezet, a

munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, to-

vábbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát

a vezetõ fenntartotta magának.

(7) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban fog-

laltak távbeszélõn, elektronikus levélben vagy a jelenlé-

võ érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetõk.

Távbeszélõn vagy személyes tájékoztatás keretében tör-

ténõ ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoz-

tatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintézõ

aláírását.

85. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott

iratnak tartalmaznia kell

a) a nevelési-oktatási intézmény

aa) nevét,

ab) székhelyét,

b) az iktatószámot,

c) az ügyintézõ megnevezését,

d) az ügyintézés helyét és idejét,

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és

f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzõjének le-

nyomatát.

(2) A nevelési-oktatási intézmény által hozott határoza-

tot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkezõ rész-

ben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia

kell

a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,

b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az

erre történõ utalást,

c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és

d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történõ

figyelmeztetést.

(3) Jegyzõkönyvet kell készíteni, ha jogszabály elõír-

ja, továbbá ha a köznevelési intézmény nevelõtestülete,

szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény

mûködésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a neve-

lõ-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt,

véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegy-

zõkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és el-

készítését a nevelési-oktatási intézmény vezetõje elren-

delte. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell elkészíté-

sének helyét, idejét, a jelenlévõk felsorolását, az ügy

megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapítá-

sokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a

meghozott döntéseket, továbbá a jegyzõkönyv készítõ-

jének az aláírását. A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyv ké-

szítõje, továbbá az eljárás során végig jelen lévõ alkal-

mazott írja alá.

(4) Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak meg-

történte, továbbá az irat átvételének a napja megállapítható

legyen.

86. §

(1) Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irat-

tári õrzés idejét az 1. mellékletként kiadott irattári terv ha-

tározza meg. Az irattári õrzés idejét az irat végleges irattár-

ba helyezésének évétõl kell számítani.

(2) Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény

vezetõje rendeli el és ellenõrzi. A tervezett iratselejtezést

annak tervezett idõpontját legalább harminc nappal meg-

elõzõen be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.
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30. A kötelezõen használt nyomtatványok

87. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyom-

tatvány lehet

a) nyomdai úton elõállított, lapjaiban sorszámozott,

szétválaszthatatlanul összefûzött papíralapú nyomtatvány,

b) nyomdai úton elõállított papíralapú nyomtatvány,

c) elektronikus okirat,

d) elektronikus úton elõállított, az intézmény SZMSZ-ében

meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtat-

vány.

(2) Az elektronikus okirat az oktatásért felelõs minisz-

ter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektroni-

kus úton elõállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatá-

rozott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elekt-

ronikusan tárolt irat.

88. §

Az óvoda által használt nyomtatvány

a) a felvételi elõjegyzési napló,

b) a felvételi és mulasztási napló,

c) az óvodai csoportnapló,

d) az óvodai törzskönyv,

e) a tankötelezettség megállapításához szükséges szak-

vélemény (a továbbiakban: óvodai szakvélemény).

89. §

(1) Az óvodai felvételi elõjegyzési napló az óvodába je-

lentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.

(2) A felvételi elõjegyzési naplóban fel kell tüntetni az

óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet,

a napló megnyitásának és lezárásának idõpontját, az óvo-

davezetõ aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvo-

da körbélyegzõjének lenyomatát is. A napló nevelési év

végén történõ lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre je-

lentkezõ, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett

gyermekek számát.

(3) A felvételi elõjegyzési napló gyermekenként tartal-

mazza

a) a jelentkezés sorszámát, idõpontját,

b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampol-

gárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, any-

ja születéskori nevét, apja (gondviselõje) nevét,

c) a kijelölt óvoda megnevezését,

d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek

jelentkezését még benyújtották,

e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés idõpont-

jában részesül-e bölcsõdei vagy óvodai ellátásban,

f) a szülõ felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,

g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehetõ egyéb

szempontokat,

h) az óvodavezetõ javaslatát,

i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak idõpontját,

j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés idõpontját és ik-

tatószámát,

k) a felvétel idõpontját.

90. §

(1) A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett

gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére

szolgál.

(2) A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az

óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet,

a csoport megnevezését.

(3) A felvételi és mulasztási napló

a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító

számát, nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát,

nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét,

a jogszerû tartózkodást megalapozó okirat számát,lakóhe-

lyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori

nevét, apja vagy törvényes képviselõje nevét,

b) a felvétel idõpontját,

c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves

összesítését,

d) a szülõk napközbeni telefonszámát,

e) a megjegyzés rovatot

tartalmazza.

(4) Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényû gyer-

mekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell

tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértõi bizottság nevét,

címét, a szakvélemény kiállításának idõpontját és számát,

valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a követ-

kezõ kötelezõ felülvizsgálat idõpontját.

(5) A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási

naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megszûnt.

91. §

(1) Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai prog-

ramja alapján a nevelõmunka tervezésének dokumentálá-

sára szolgál.

(2) Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda

nevét, OM azonosítóját és címét, a nevelési évet, a csoport

megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás

és lezárás helyét és idõpontját, az óvodavezetõ aláírását,

papíralapú dokumentum esetén az óvodai körbélyegzõk

lenyomatát, a pedagógiai program nevét.

(3) Az óvodai csoportnapló tartalmazza

a) a gyermekek nevét és óvodai jelét,

b) a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen

belül megadva a három év alatti, a három–négyéves, a

négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek szá-
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mát, a sajátos nevelési igényû gyermekek számát, továbbá

azon gyermekek számát, akik bölcsõdések voltak,

c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,

d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek idõ-

tartamát és a tevékenységeket,

e) a hetente ismétlõdõ közös tevékenységeket tartalma-

zó hetirendet napi bontásban,

f) nevelési éven belüli idõszakonként

fa) a nevelési feladatokat,

fb) a szervezési feladatokat,

fc) a tervezett programokat és azok idõpontjait,

fd) a gyermekek fejlõdését elõsegítõ tartalmakat a kö-

vetkezõ bontásban: vers és mese, ének, zene, énekes játék,

rajzolás, mintázás, kézimunka, mozgás, a külsõ világ meg-

ismerése,

fe) az értékeléseket,

g) a hivatalos látogatásokat, a látogatás célját, idõpont-

ját, a látogató nevét és beosztását,

h) a gyermekek egyéni lapjait.

92. §

(1) Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfon-

tosabb adatok vezetésére szolgál.

(2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza

a) a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének idõpontját,

az óvodavezetõ aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén

az óvoda körbélyegzõjének lenyomatát,

b) az óvoda nevét és címét,

c) nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkor-

mányzati, nem önkormányzati jelleg, nevel-e sajátos neve-

lési igényû és nemzetiségi gyermekeket, gyakorló intéz-

ményként mûködik-e, a gyermekek október 1-jei létszá-

mát, az összes férõhely és a szükséges férõhelyek számát,

gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok szá-

mát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és gondnokság meg-

nevezését,

d) az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti idõszak, napi

idõszak és idõtartam),

e) a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, to-

vábbá az október 1-jei és május 31-i állapot szerint, a ko-

rosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényû és a hát-

rányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetû gyer-

mekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát,

f) nevelési évenként az étkezésben részesülõ és nem ré-

szesülõ gyermekek számát,

g) az engedélyezett és betöltött összes álláshely éven-

kénti számát,

h) az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes

terület, tulajdonos, a kert, a beépített terület és az udvar te-

rülete),

i) az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jog-

címe, fûtési módja, légtere, alapterülete, a WC-k száma,

a szolgálati lakások száma, a felújítások adatai),

j) kimutatást az óvoda helyiségeirõl (alapterület, férõ-

hely, minõség, használat, a gyermekcsoportok közvetlen

ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek),

k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állomá-

nyának gyarapodását, csökkenését) nevelési évenként,

l) az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai

közül a nevet, születési helyet és idõt, a végzettséget, szak-

képzettséget, a beosztást, a szolgálati idõ kezdetét, a mun-

kába lépés és kilépés idõpontját.

93. §

(1) Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek is-

kolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három

példányból álló nyomtatvány.

(2) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai

szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azono-

sítóját és címét.

(3) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvo-

dai szakvélemény tartalmazza

a) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyé-

nek, tartózkodási helyének címét,

b) az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intéz-

mény

ba) a gyermeknek az általános iskola elsõ évfolyamára

való felvételét,

bb) a gyermek további óvodai nevelését,

bc) a gyermek szakértõi bizottsági vizsgálatát, vagy

bd) a gyermek nevelési tanácsadás keretében történõ

vizsgálatát

javasolja,

c) a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvo-

davezetõ aláírását,

d) a szülõnek a szakvélemény megismerését igazoló

aláírását.

(4) A gyermek fejlõdését nyomon követõ dokumentáció

a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzel-

mi, erkölcsi és értelmi fejlõdésével kapcsolatos informáci-

ókat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tar-

talmazza az óvodai nevelés teljes idõszakára kiterjedõen.

(5) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvo-

dai szakvélemény egy példánya az óvodában marad, egy

példányát át kell adni a szülõnek. Amennyiben az óvoda-

vezetõ a gyermek további óvodai nevelésére tesz javasla-

tot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek

lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegy-

zõjének.

94. §

Az iskola által használt nyomtatvány

a) a beírási napló,

b) a bizonyítvány,

c) a nemzetiségi bizonyítvány,
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d) az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány,

e) a szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány,

f) a törzslap külíve, belíve,

g) a nemzetiségi törzslap külíve, belíve,

h) a törzslap külíve, belíve érettségi vizsgához, az érett-

ségi törzslap kivonata,

i) a törzslap külíve, belíve szakmai vizsgához,

j) az értesítõ (ellenõrzõ),

k) az osztálynapló,

l) a csoportnapló,

m) az egyéb foglalkozási napló,

n) a jegyzõkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,

o) az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához,

p) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatáro-

zott nyomtatványok,

q) az órarend,

r) a tantárgyfelosztás,

s) a továbbtanulók nyilvántartása,

t) az egyéni és csoportos foglalkozási napló az alapfokú

mûvészeti iskolában,

u) az egyéni és csoportos foglalkozási napló a zenemû-

vészeti szakközépiskolában,

v) az étkeztetési nyilvántartás,

w) a közösségi szolgálati jelentkezési lap,

x) a tanulói jogviszony igazoló lapja,

y) a tanúsítvány a Hídprogram elvégzésérõl.

95. §

(1) Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására

beírási naplót kell vezetni.

(2) A beírási naplót az adott iskola kezdõ évfolyamán

kell megnyitni és folytatólagosan kell vezetni.

(3) A beírási naplót az iskola vezetõje által kijelölt

– nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – alkal-

mazott vezeti.

(4) A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha

a tanulói jogviszonya megszûnt. A törlést a megfelelõ zá-

radék bejegyzésével kell végrehajtani.

(5) Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-

hézséggel küzdõ vagy sajátos nevelési igényû tanuló neve-

lését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni

a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a

szakértõi bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, cí-

mét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az el-

végzett felülvizsgálatok, valamint a következõ kötelezõ

felülvizsgálat idõpontját.

(6) Az iskola az (5) bekezdésben meghatározott adatok

alapján minden év június 30-áig megküldi az illetékes szak-

értõi bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon ta-

nulók nevét – a szakvéleményt kiállító intézmény és a szak-

vélemény számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a kö-

vetkezõ tanévben esedékes.

(7) A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a ta-

nulókat is, akik tankötelezettségüket külföldön teljesítik,

továbbá azokat is, akik az iskolai kötelezõ tanórai foglal-

kozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek té-

nyét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási napló

megjegyzés rovatában.

(8) A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét,

OM azonosítóját és címét, a megnyitás és lezárás idõpont-

ját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtat-

vány esetén az iskola körbélyegzõjének lenyomatát is.

(9) A beírási napló tartalmazza

a) a tanuló

aa) naplóbeli sorszámát,

ab) felvételének idõpontját,

ac) nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és

idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

ad) anyja születéskori nevét,

ae) állampolgárságát,

af) reggeli ügyeletre, napközire és étkezésre vonatkozó

igényét az alapfokú mûvészeti iskola kivételével,

ag) jogviszonya megszûnésének idõpontját és okát, to-

vábbá annak az intézménynek a nevét, ahová felvették

vagy átvették,

ah) évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat,

ai) sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait,

b) az egyéb megjegyzéseket.

96. §

(1) A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap

alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani.

(2) A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola nevét,

OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzõjének

lenyomatát is.

(3) A bizonyítvány tartalmazza

a) a sorszámát,

b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát,

c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési

helyét és idejét, anyja születéskori nevét,

d) a tanuló törzslapjának számát,

e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát,

f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön

megadva az igazolatlan mulasztások számát,

g) a tanuló szorgalmának és – az alapfokú mûvészeti is-

kola kivételével – magatartásának értékelését,

h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és mi-

nõsítését,

i) a szükséges záradékot,

j) a nevelõtestület határozatát,

k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzõjének

lenyomatát,

l) az igazgató és az osztályfõnök aláírását.

(4) A nemzetiségi bizonyítvány a (3) bekezdésben fel-

sorolt adatokat magyar és nemzetiségi nyelven is tartal-

mazza.

(5) A bizonyítványban záradék formájában fel kell tüntetni

a mûvészeti alapvizsga és záróvizsga letételének tényét.
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(6) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról –

kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állít-

ható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban

meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

(7) Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglé-

võ nyilvántartások alapján kérelemre pótbizonyítvány ál-

lítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló

melyik évfolyamot mikor végezte el.

(8) Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmi-

sült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy

az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen

tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló

írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az is-

kola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja

volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A ta-

nár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett idõszak-

ban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell

mutatniuk bizonyítványukat.

97. §

Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és az érettségi

vizsgát tanúsító törzslap, törzslapkivonat tartalmát és kiál-

lításának módját az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

kiadásáról szóló jogszabály határozza meg.

98. §

A szakmai vizsgáról kiállított bizonyítvány és törzslap

tartalmát és kiállításának módját a szakmai vizsgáztatás ál-

talános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló jogszabály

határozza meg.

99. §

(1) A törzslap két részbõl áll, a tanulókról külön-külön

kiállított egyéni törzslapokból és az egyéni törzslapok

összefûzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola

a tanulókról – a tanévkezdést követõ harminc napon be-

lül – egyéni törzslapot állít ki.

(2) Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzetiség

nyelve, a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén

is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem

állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar

nyelvi bejegyzést kell hitelesként elfogadni.

(3) Az egyéni törzslap tartalmazza

a) a törzslap sorszámát,

b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állam-

polgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerû tartózko-

dást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát,

születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,

c) a tanuló osztálynaplóban szereplõ sorszámát,

d) a tanuló által elvégzett évfolyamot,

e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését,

f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szö-

veges minõsítését,

g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos ada-

tokat,

h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megad-

va az igazolt és igazolatlan mulasztásokat,

i) a nevelõtestület határozatát,

j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,

k) a tanulót érintõ gyermekvédelmi intézkedéssel, hát-

rányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapí-

tásával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következõ

döntéseket, határozatokat, záradékokat.

(4) Ha az iskola sajátos nevelési igényû tanuló neve-

lés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szak-

véleményt kiállító szakértõi bizottság nevét, címét, a szak-

vélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat

idõpontját.

(5) Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felsõ tago-

zat és a középfokú iskolai tanulmányok befejezését köve-

tõen, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszt-

hatatlanul össze kell fûzni, és ilyen módon kell tárolni.

(6) A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola

nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás és lezárás he-

lyét és idejét, az osztályfõnök és az igazgató aláírását és az

intézmény körbélyegzõjének lenyomatát.

(7) A törzslap külíve tartalmazza

a) az osztály megnevezését,

b) az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval

és bizonyítvánnyal való összeolvasásának tényét igazoló

összesítés évenkénti hitelesítését,

c) a hitelesítést végzõ osztályfõnök és az összeolvasó ta-

nárok, valamint az igazgató aláírását,

d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynév-

sort (a tanuló sorszáma, neve, törzslapszáma feltüntetésé-

vel).

(8) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett

– a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján – póttörzsla-

pot kell kiállítani.

100. §

(1) Az értesítõ (ellenõrzõ) a tanuló magatartásáról, szor-

galmáról, évközi és félév végi tanulmányi eredményérõl

szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, valamint az

iskola és a szülõ kölcsönös tájékoztatására szolgál. Az

alapfokú mûvészeti iskolai értesítõben a tanuló magatartá-

sát nem kell értékelni.

(2) Az értesítõben (ellenõrzõben) fel kell tüntetni az is-

kola nevét, OM azonosítóját és címét.

(3) Az értesítõ (ellenõrzõ) tartalmazza

a) a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, születési helyét

és idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
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anyja születéskori nevét, lakcímét, ennek hiányában tar-

tózkodási helyét, napközbeni telefonszámát és apja, törvé-

nyes képviselõje nevét, lakcímét, ennek hiányában tartóz-

kodási helyét, napközbeni telefonszámát,

b) a tanuló magatartása, szorgalma értékelését,

c) a tanuló által tanult tantárgyak felsorolását és minõsí-

tését,

d) a félévi osztályzatokat,

e) a mulasztások igazolását.

(4) A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai

elektronikus napló alkalmazása esetén is köteles az értesí-

tõ (ellenõrzõ) útján, az osztályfõnök aláírásával és az isko-

la körbélyegzõjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoz-

tatást adni.

101. §

(1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarend-

nek megfelelõen osztálynaplót vezet.

(2) Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét,

OM azonosítóját és címét, a napló megnyitásának és lezá-

rásának idõpontját, a kiállító osztályfõnök és az igazgató

aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola kör-

bélyegzõjének lenyomatát is.

(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell ve-

zetni.

(4) Az osztálynapló

a) haladási és mulasztási, valamint

b) értékelõ

naplórészt tartalmaz.

(5) A haladási és mulasztási naplórész

a) a tanítási napok sorszámát és idõpontját,

b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra

tanévi és napon belüli sorszámát,

c) a tanítási óra anyagát,

d) az órát megtartó pedagógus aláírását,

e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban

a tanulók hiányzásának kimutatását,

f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az

összesítést végzõ pedagógus aláírását

tartalmazza heti és napi bontásban.

(6) Az értékelõ naplórész

a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, ok-

tatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító

jelét, anyja születéskori nevét és elérhetõségét, apja vagy

törvényes képviselõje nevét és elérhetõségét,

b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,

c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontás-

ban, valamint a félévi és év végi szöveges értékelését, osz-

tályzatait,

d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos ada-

tokat

tartalmazza.

102. §

(1) Az osztálykerettõl eltérõ, csoportbontással kialakí-

tott tanórai foglalkozásokról és azok résztvevõirõl a peda-

gógus csoportnaplót vezet.

(2) A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola

nevét, címét, OM azonosítóját, a napló megnyitásának és

lezárásának idõpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató

aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola kör-

bélyegzõjének lenyomatát is.

(3) A csoportnapló

a) a csoport megnevezését,

b) a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megosz-

lását,

c) a csoport tanulóinak névsorát,

d) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát,

valamint hiányzásait,

e) a tanuló értékelését,

f) a megtartott foglalkozások sorszámát, idõpontját és

a tananyagot,

g) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását

tartalmazza.

103. §

(1) Az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultá-

ciós foglalkozásról, a szakkörrõl, a sportkörrõl és a napkö-

zirõl a pedagógus egyéb foglalkozási naplót vezet.

(2) Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a ki-

állító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló meg-

nyitásának és lezárásának idõpontját, a kiállító pedagógus

és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az

iskola körbélyegzõjének lenyomatát is.

(3) Az egyéb foglalkozási napló

a) a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét

vagy idõtartamát,

b) a csoportba tartozó tanulók névsorát,

c) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát,

d) a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetõsé-

gét, apja vagy törvényes képviselõje nevét és elérhetõ-

ségét,

e) a megtartott foglalkozások sorszámát és idõpontját,

a foglalkozás témáját,

f) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását

tartalmazza.

104. §

(1) A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizs-

gánként jegyzõkönyvet kell kiállítani.

(2) A jegyzõkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyo-

lító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét.
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(3) A jegyzõkönyv

a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgár-

ságát, anyja születéskori nevét, lakcímét, annak az iskolá-

nak a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll,

b) a vizsgatárgy megnevezése mellett

ba) az írásbeli vizsga idõpontját, értékelését,

bb) a szóbeli vizsga idõpontját, a feltett kérdéseket,

a vizsga értékelését és a kérdezõ tanár aláírását,

bc) a végleges osztályzatot,

c) a jegyzõkönyv kiállításának helyét és idejét,

d) az elnök, a jegyzõ és a vizsgabizottság tagjainak ne-

vét és aláírását

tartalmazza.

105. §

(1) Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tan-

tárgyfelosztást készít.

(2) A tantárgyfelosztás

a) a tanév évszámát,

b) az iskola nevét,

c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, vég-

zettségét, szakképzettségét és az általa tanított tantárgya-

kat,

d) az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik

számát,

e) a pedagógus által ellátott óratervi órák számát osztá-

lyonként és tantárgyanként,

f) a pedagógus összes óratervi órájának számát,

g) pedagógusonként a kötelezõ óraszámba beszámítha-

tó egyéb feladatok óraszámát,

h) pedagógusonként az összes óratervi óra és a kötelezõ

óraszámba beszámítható egyéb feladatok óraszámát,

i) pedagógusonként az összes óraszámból a tartós he-

lyettesítések számát,

j) az egyes pedagógusok kötelezõ óraszámát,

k) pedagógusonként a kötelezõ óraszám feletti többlet-

órák számát,

l) az órakedvezményre jogosító jogcímeket,

m) az e)–k) pontok szerinti külön-külön összesített óra-

számot,

n) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshe-

lyek számát

tartalmazza.

(3) A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év

augusztus 15-ig meg kell küldeni a fenntartónak.

(4) A tantárgyfelosztás alapján készített összesített isko-

lai órarend tartalmazza a tanórai és az egyéb foglalkozások

idõpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy

és a tanár megnevezésével.

(5) Az alapfokú mûvészeti iskolában és a mûvészeti

szakközépiskolában a tantárgyfelosztásban az egyéni órák

és a csoportos tantárgyak óráit azzal az eltéréssel kell fel-

tüntetni, hogy abból a (2) bekezdés tartalma megállapít-

ható legyen.

106. §

(1) Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az iskola nevét,

OM azonosítóját és címét.

(3) A nyilvántartás

a) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési

helyét és idejét, anyja születéskori nevét,

b) a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének

évét,

c) a tanulót átvevõ iskola nevét, OM azonosítóját, címét

és szakirányát

tartalmazza.

107. §

Az alapfokú mûvészeti iskolák által használt további és

speciális nyomtatvány

a) a bizonyítvány (az alapfokú mûvészeti iskola mûvé-

szeti ágai – zenemûvészet, táncmûvészet, képzõ- és ipar-

mûvészet, szín- és bábmûvészet – szerint),

b) a törzslap külív, belív (az alapfokú mûvészeti iskola

mûvészeti ágai – zenemûvészet, táncmûvészet, képzõ- és

iparmûvészet, szín- és bábmûvészet – szerint),

c) az összesítõ kimutatás a térítési díj és a tandíj befize-

tésérõl,

d) az eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény,

e) az eszköz- és hangszernyilvántartó lap,

f) a szülõi nyilatkozat az alapfokú mûvészeti iskolában

folytatott tanulmányokhoz.

108. §

A kollégium által használt nyomtatvány

a) a kollégiumi csoportnapló,

b) a kollégiumi napló (ügyeleti napló),

c) a kollégiumi törzskönyv.

109. §

(1) A kollégium által évenként kialakított csoportok fog-

lalkozásairól a pedagógus kollégiumi csoportnaplót vezet.

(2) A kollégiumi csoportnaplón fel kell tüntetni a kiállító

intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás és le-

zárás idõpontját, a pedagógus és az igazgató aláírását, papír-

alapú dokumentum esetén az intézményi körbélyegzõ le-

nyomatát is.

(3) A kollégiumi csoportnapló

a) a csoport megnevezését, a foglalkozások helyét és

idejét,

b) a foglalkozás megnevezését,

c) a foglalkozást tartó pedagógus nevét,
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d) a csoportba tartozó tanulók évfolyamonkénti és osz-

tályonkénti megoszlását,

e) a csoport tanulóinak névsorát,

f) a megtartott foglalkozások sorszámát,idõpontját és

a foglalkozás témáját,

g) a tanulók nevét és osztályát, valamint igazolt és iga-

zolatlan hiányzásait,

h) a tanulók értékelését, a haladásukkal kapcsolatos be-

jegyzéseket

tartalmazza.

110. §

(1) A kollégiumi napló a kollégiumban folytatott peda-

gógiai tevékenységek dokumentálására szolgál. A kollé-

giumi napló szervezeti egységenként külön is vezethetõ.

(2) A kollégiumi naplón fel kell tüntetni a kiállító intéz-

mény nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás és lezá-

rás idõpontját, az igazgató aláírását, papíralapú dokumen-

tum esetén az intézmény körbélyegzõjének lenyomatát.

(3) A kollégiumi napló

a) csoportonkénti bontásban a tanulók névsorát,

b) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, iskolája ne-

vét, évfolyamát, érkezésének és távozásának idõpontját,

anyja születéskori nevét,

c) a pedagógusok nevét, beosztását, elérhetõségét, a ve-

zetett csoport nevét,

d) a létszámnyilvántartást, ennek részeként

ea) a kitöltés napját,

eb) a délelõtti, délutáni és éjszakai nevelõtanár nevét,

ec) az ügyeletes tanuló nevét,

ed) a csoportok számát, aktuális létszámát, az igazoltan

és igazolatlanul távollévõk létszámát,

ee) a betegek nevét és tartózkodási helyét, a járóbetegek

számát, a kórházban, a kollégiumban és az egyéb helyen

tartózkodó fekvõbetegek számát, az összes beteg lét-

számát,

ef) az ügyeletes nevelõtanár jelentését,

eg) az ügyeletes tanár és az igazgató aláírását

tartalmazza.

(4) A létszámnyilvántartást napokra lebontva kell vezetni.

111. §

(1) A kollégiumi törzskönyv a kollégiumban elhelyezett

tanulók nyilvántartására szolgál. A törzskönyvet tanítási

évekre lebontva kell vezetni.

(2) A kollégiumi törzskönyvben fel kell tüntetni a kiállí-

tó intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás

és lezárás idõpontját, az igazgató aláírását, papíralapú do-

kumentum esetén az intézményi körbélyegzõ lenyomatát.

(3) A kollégiumi törzskönyv

a) a tanuló törzskönyvbeli sorszámát,

b) a tanuló nevét, állampolgárságát, oktatási azonosí-

tó számát, születési helyét és idejét, társadalombiztosí-

tási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetõ-

ségét, apja vagy törvényes képviselõje nevét és elérhe-

tõségét,

c) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jog-

címét, a jogszerû tartózkodást megalapozó okirat számát,

d) a tanuló lakcímét, szülõ elérhetõségét,

e) azon iskola nevét, amelyikkel a tanuló tanulói jogvi-

szonyban áll, osztályát,

f) a tanuló kollégiumba történõ be- és kiköltözésének

idõpontját,

g) a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határoza-

tokat, záradékokat

tartalmazza.

31. A tanügyi nyilvántartások vezetése

112. §

(1) A pedagógus csak a nevelõ-oktató munkával össze-

függõ feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli tevékeny-

séget köteles elvégezni.

(2) Az osztályfõnök vezeti az osztálynaplót, a törzsla-

pot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a továbbtanulással

összefüggõ nyilvántartást.

(3) Az alapfokú mûvészeti iskolában a hangszeres vagy

a csoportos tantárgyat oktató szaktanár – az intézményve-

zetõ megbízása alapján – vezeti az egyéni és a csoportos

foglalkozási naplót, a törzslapot, valamint kiállítja a bizo-

nyítványt.

(4) A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizo-

nyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfõnök és az iskola

igazgatója által kijelölt két összeolvasó-pedagógus felelõs.

A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos

határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó be-

jegyzéseket a megfelelõ záradékkal kell feltüntetni. Az is-

kola által alkalmazható záradékokat az 1. melléklet tartal-

mazza.

113. §

(1) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban

áthúzással kell érvényteleníteni, olyan módon, hogy az ol-

vasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell.

A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtat-

vány esetén az iskola körbélyegzõjének lenyomatával kell

hitelesíteni.

(2) Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az enge-

délyezõ okirat alapján a megváltozott nevet a törzslapra be

kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról – beleért-

ve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított

bizonyítványt is – bizonyítványmásodlatot kell kiadni.
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Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha

tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy

iratlyukasztóval történõ kilyukasztással érvénytelenítni

kell, és vissza kell adni a tulajdonosának.

(3) Ha a bizonyítvány kiadását követõen derül ki, hogy

az iskola hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a hi-

bás bizonyítványt ki kell cserélni. A csere az érintett szá-

mára díjmentes.

114. §

(1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítvány-

másodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap

tartalmával megegyezõ, a kiállításának idõpontjában hite-

lesített irat.

(2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghûen – tartal-

maznia kell az eredeti bizonyítványon található minden

adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizo-

nyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jog-

utód nélküli megszûnése esetén az végzi, akinél a meg-

szûnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt:

kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék for-

májában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát,

továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, va-

lamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetõ-

jének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzõ-

jének lenyomatával.

(3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon

fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás

napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsem-

misítették vagy érvénytelenné nyilvánították. Amennyi-

ben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakképesítõ bizo-

nyítvány szerepel a hivatal vagy a szakképzésért felelõs

miniszter által kijelölt szervezet által vezetett központi

nyilvántartásában, az eredeti bizonyítvány megsemmisí-

tésérõl, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat ki-

adásáról a központi nyilvántartás vezetõjét értesíteni

kell.

(4) A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítõ

bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott

bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.

32. A bizonyítványnyomtatványok kezelése

115. §

(1) Az iskola az üres bizonyítványnyomtatványokat kö-

teles zárt helyen úgy elhelyezni, hogy ahhoz csak az igaz-

gató vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá.

(2) Az iskola az elrontott és nem helyesbíthetõ, továbbá

a kicserélt bizonyítványról jegyzõkönyvet készít, és a bi-

zonyítványt megsemmisíti.

(3) Az iskola

a) az üres bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítvá-

nyokról,

b) a kiállított és kiadott bizonyítványnyomtatványokról,

tanúsítványokról,

c) az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról, ta-

núsítványokról

nyilvántartást vezet.

116. §

Az iskola az elveszett, megsemmisült üres bizonyít-

ványnyomtatvány, tanúsítvány érvénytelenségérõl szóló

közlemény közzétételét kezdeményezi az oktatásért fele-

lõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjá-

ban, megjelölve az adott bizonyítványnyomtatvány egyedi

azonosításához szükséges adatokat és az érvénytelenség

idõpontját.

VIII. FEJEZET

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN MÛKÖDÕ

EGYEZTETÕ FÓRUMOK

33. A nevelõtestület

117. §

(1) A nevelõtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elõké-

szítésére vagy eldöntésére tagjaiból – meghatározott idõre

vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes

jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkakö-

zösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az

átruházott jogkör gyakorlója a nevelõtestületet tájékoztatni

köteles – a nevelõtestület által meghatározott idõközönként

és módon – azokról az ügyekrõl, amelyekben a nevelõtestü-

let megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkal-

mazni a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfo-

gadására.

(2) Nevelõtestületi értekezletet kell összehívni

a) az óvodavezetõ, az iskolaigazgató, a kollégiumigaz-

gató, a kollégiumvezetõ

b) a nevelõtestület tagjai egyharmadának,

c) az iskolaszék, a kollégiumi szék, az intézményi ta-

nács, az iskolai, szülõi szervezet, közösség, az iskolai, kol-

légiumi diákönkormányzat

kezdeményezésére.

(3) A nevelõtestület meghatározza mûködésének és dön-

téshozatalának rendjét.

(4) A nevelõtestület véleményét

a) az iskolai felvételi követelmények meghatározásá-

hoz,

b) a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás el-

fogadása elõtt,
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c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása

során,

d) az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásnak vissza-

vonása elõtt,

e) külön jogszabályban meghatározott ügyekben

ki kell kérni.

34. A szakmai munkaközösség

118. §

(1) A szakmai munkaközösség dönt

a) mûködési rendjérõl és munkaprogramjáról,

b) szakterületén a nevelõtestület által átruházott kérdé-

sekrõl,

c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.

(2) A szakmai munkaközösség – szakterületét érintõen

– véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pe-

dagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a to-

vábbfejlesztésére.

(3) A szakmai munkaközösség véleményét – szakterü-

letét érintõen –

a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfo-

gadásához,

b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást se-

gítõ eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek

és tanulmányi segédletek kiválasztásához,

c) a felvételi követelmények meghatározásához,

d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak

meghatározásához

be kell szerezni.

(4) Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét,

mûködésének rendjét, vezetõjének kiválasztását az érde-

keltek közötti megállapodás határozza meg.

35. A szülõi szervezet

119. §

(1) Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több szü-

lõi szervezet, közösség mûködik, az a szülõi szervezet, kö-

zösség járhat el az óvoda, az iskola, a kollégium vala-

mennyi szülõjének a képviseletében, amelyiket az óvodá-

ba, iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több

mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülõi szerve-

zet, közösség hiányában a szülõi szervezetek, közösségek

a nevelési-oktatási intézmény egészét érintõ ügyek intézé-

sére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják

valamelyik szülõi szervezetet, közösséget a képviselet el-

látására (a továbbiakban: óvodai, iskolai, kollégiumi szü-

lõi szervezet).

(2) A szülõi szervezet, közösség

a) saját mûködési rendjérõl, munkatervének elfogadá-

sáról,

b) tisztségviselõinek megválasztásáról

szótöbbséggel dönt.

(3) Az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet, közösség

kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi szék létreho-

zását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülõk képvise-

letét az iskolaszékben, kollégiumi székben.

(4) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi szervezet, kö-

zösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvé-

nyesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyer-

mekek, tanulók csoportját érintõ bármely kérdésben tájé-

koztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetõjétõl,

az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselõje tanács-

kozási joggal részt vehet a nevelõtestület értekezletein.

36. A diákönkormányzat

120. §

(1) Ha az iskolában, kollégiumban több diákönkor-

mányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási in-

tézmény egészét érintõ ügyekben, amelyiknek a megvá-

lasztásában a legtöbb tanuló vett részt, feltéve, hogy ily

módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete

biztosított. Ilyen diákönkormányzat hiányában az iskolá-

ban, kollégiumban mûködõ diákönkormányzatok a neve-

lési-oktatási intézmény egészét érintõ ügyek intézésére

közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják va-

lamelyik diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai,

kollégiumi diákönkormányzat).

(2) A diákönkormányzat a nevelõtestület véleményének

kikérésével dönt

a) saját mûködésérõl,

b) a diákönkormányzat mûködéséhez biztosított anyagi

eszközök felhasználásáról,

c) hatáskörei gyakorlásáról,

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatá-

si rendszerének létrehozásáról és mûködtetésérõl, vala-

mint

f) amennyiben az intézményben mûködik, a nevelé-

si-oktatási intézményen belül mûködõ tájékoztatási rend-

szer szerkesztõsége tanulói vezetõjének, felelõs szerkesz-

tõjének, munkatársainak megbízásáról.

(3) A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanuló-

közösség fogadja el, és a nevelõtestület hagyja jóvá. Az

SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jog-

szabálysértõ vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házi-

rendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelõtestületnek

a jóváhagyásra történõ beterjesztést követõ harminc napon

belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosí-

tását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelõtestület

harminc napon belül nem nyilatkozik.

(4) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javas-

lattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mûködésével és

a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
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(5) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vélemé-

nyét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározotta-

kon túl –

a) a tanulók közösségét érintõ kérdések meghozata-

lánál,

b) a tanulók helyzetét elemzõ, értékelõ beszámolók el-

készítéséhez, elfogadásához,

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez,

megszervezéséhez,

d) az iskolai sportkör mûködési rendjének megállapítá-

sához,

e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,

f) a könyvtár, a sportlétesítmények mûködési rendjének

kialakításához,

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben

ki kell kérni.

(6) Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkor-

mányzat véleményének kikérése kötelezõ, a diákönkor-

mányzat képviselõjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az

elõterjesztést, valamint a meghívót – ha jogszabály más-

képp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább ti-

zenöt nappal megelõzõen meg kell küldeni a diákönkor-

mányzat részére.

(7) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térí-

tésmentesen használhatja az iskola, a kollégium helyisége-

it, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola,

a kollégium mûködését.

(8) A diákközgyûlés összehívását az iskolai, kollégiumi

diákönkormányzat vezetõje kezdeményezi, a tanév helyi

rendjében meghatározottak szerint.

(9) A diákközgyûlés napirendi pontjait a közgyûlés meg-

rendezése elõtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.

(10) A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget lé-

tesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A szövetség az is-

kolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem

gyakorolhatja.

37. Az intézményi tanács

121. §

(1) Az intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti

a) a nevelõtestület tagjainak legalább húsz százaléka,

b) az iskolai szülõi szervezet, közösség képviselõje, en-

nek hiányában az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló

tanulók legalább húsz százalékának szülei,

c) az iskolai diákönkormányzat képviselõje, iskolai diák-

önkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók legalább

húsz százaléka,

d) az intézmény fenntartásáért, mûködtetésért felelõs

jogi személy, intézményfenntartó,

e) az intézmény székhelye szerinti történelmi egyházak

képviselõi,

f) az intézmény székhelye szerinti települési önkor-

mányzat,

g) szakiskolában és szakközépiskolában az érintett he-

lyi gazdasági kamarák képviselõi (a továbbiakban ezen al-

cím vonatkozásában az a)–h) pont alattiak együtt: érde-

keltek).

(2) Az intézményi tanácsot létre kell hozni, ha az érde-

keltek közül legalább kettõnek a képviselõi kezdeménye-

zik a megalakítását, és részt vesznek munkájában.

(3) Azonos számú képviselõt küldhet az intézményi ta-

nácsba

a) a nevelõtestület,

b) az iskolai szülõi szervezet, közösség képviselõje, en-

nek hiányában az intézménybe járó tanulók legalább húsz

százalékának szülei,

c) az iskolai diákönkormányzat, ennek hiányában az is-

kolába járó tanulók legalább húsz százaléka,

d) az intézmény székhelye szerinti települési önkor-

mányzat,

e) az intézmény székhelye szerinti történelmi egyház,

f) szakiskolában és szakközépiskolában az érintett helyi

gazdasági kamara.

(4) Az intézményfenntartó az intézményi tanácsba egy

fõt delegálhat.

(5) Az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt kezde-

ményezi az intézményi tanács létrehozását, a kezdeménye-

zéstõl számított harminc napon belül az intézményi tanács

munkájában részt vevõ érdekeltek által delegált, azonos

számú képviselõbõl álló bizottságot hoz létre az intézmé-

nyi tanács megalakításának elõkészítéséhez.

(6) Az intézményi tanács dönt

a) mûködési rendjérõl és munkaprogramjának elfogadá-

sáról,

b) tisztségviselõinek megválasztásáról, továbbá

c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelõtestület

a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.

(7) Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a ne-

velési-oktatási intézmény mûködésével kapcsolatos vala-

mennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véle-

ményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend,

a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerzõdés

megkötése elõtt.

(8) Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítés-

mentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezé-

seit, ha ezzel nem akadályozza az iskola mûködését.

(9) Intézményi tanács hiányában az erre jogosultak is-

kolaszék létrehozását kezdeményezhetik.

38. Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék

122. §

(1) Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti

a) a nevelõtestület tagjainak legalább húsz százaléka,

b) az iskolai szülõi szervezet, közösség képviselõje, en-

nek hiányában az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló

tanulók legalább húsz százalékának szülei,
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c) az iskolai diákönkormányzat képviselõje, ennek hiá-

nyában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka

(a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában az a)–c) pont

alattiak együtt: érdekeltek).

(2) Az iskolaszéket létre kell hozni, ha az érdekeltek kö-

zül legalább kettõnek a képviselõi kezdeményezik a meg-

alakítását és részt vesznek a munkájában.

(3) Egy-egy képviselõt delegálhat az iskolaszékbe az

érdekelt

a) fenntartó,

b) települési, területi nemzetiségi önkormányzat, térségi

vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos

nemzetiségi önkormányzat, ha nem az iskola fenntartója,

c) szakiskola és szakközépiskola esetében területi gaz-

dasági kamara.

(4) Az iskolaszékbe

a) a nevelõtestület képviselõit a nevelõtestület tagjai,

b) a szülõk képviselõit az iskolai szülõi szervezet, kö-

zösség, ennek hiányában az iskolában tanuló gyermekek

szülei,

c) az iskolai diákönkormányzat képviselõit az iskolai

diákönkormányzat tagjai, iskolai diákönkormányzat hiá-

nyában az iskolába járó tanulók

választják.

(5) Ha az iskolaszék létrehozását az iskolai szülõi szer-

vezet, közösség képviselõje, ennek hiányában a szülõk

legalább húsz százaléka vagy az iskolai diákönkormányzat

képviselõje, iskolai diákönkormányzat hiányában az isko-

lába járó tanulók legalább húsz százaléka kezdeményezi,

a nevelõtestület képviselõinek közre kell mûködniük az

iskolaszék megalakításában és munkájában.

(6) Az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt kezde-

ményezi az iskolaszék létrehozását, a kezdeményezéstõl

számított harminc napon belül az iskolaszék munkájában

részt vevõ érdekeltek által delegált, azonos számú képvi-

selõbõl álló bizottságot hoz létre az iskolaszék megalakítá-

sának elõkészítéséhez.

(7) Az iskolaszék dönt

a) mûködési rendjérõl és munkaprogramjának elfogadá-

sáról,

b) tisztségviselõinek megválasztásáról, továbbá

c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelõtestület

a döntési jogot az iskolaszékre átruházza.

(8) Az iskolaszék véleményezési joggal részt vesz a ta-

nulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek telje-

sítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény ál-

tal hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérel-

mek elbírálásában.

(9) Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-ok-

tatási intézmény mûködésével kapcsolatos valamennyi

kérdésben. Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a peda-

gógiai program, az SZMSZ, továbbá a házirend elfogadása

elõtt.

(10) Az iskolaszék feladatai ellátásához térítésmentesen

használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel

nem akadályozza az iskola mûködését.

(11) Az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi

szék, az általános mûvelõdési központban (a továbbiak-

ban: ÁMK) az ÁMK-szék megalakulására, mûködésére,

jogállására, feladataira az iskolaszékre vonatkozó rendel-

kezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az óvo-

daszék tekintetében a diákönkormányzatra vonatkozó ren-

delkezéseket nem kell alkalmazni, az ÁMK-szék tevé-

kenysége pedig kiterjed a nem köznevelési feladatokat

ellátó intézményegységekre is, és tagjai közé – az érdekel-

tek megállapodása alapján – a (3) bekezdésben felsoroltak

mellett más szerv, szervezet is delegálhat egy képviselõt.

IX. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

NÉVHASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

39. A köznevelési intézmény hivatalos neve

123. §

(1) A köznevelési intézmény a mûködése során kizáró-

lag olyan nevet használhat, amely megfelel az e rendelet-

ben meghatározottaknak és – a (2) bekezdés e) pontját ki-

véve – szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratá-

ban.

(2) A köznevelési intézmény

a) hivatalos nevet,

b) többcélú intézmény esetében a hivatalos névbõl kép-

zett rövid nevet,

c) tagintézmény esetében a hivatalos név vagy a rövid

név feltüntetésével képzett tagintézményi nevet,

d) az a)–c) pont szerinti nevet nemzetiségi vagy nemzet-

közi nyelven,

e) rövidített nevet

használhat.

(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egye-

di, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat

tükrözõ, jogszabály szerinti megnevezésekbõl álló elneve-

zés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott

köznevelési intézményt létrehozták.

(4) A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megne-

vezése

a) óvoda,

b) általános iskola,

c) szakiskola,

d) gimnázium,

e) szakközépiskola,

f) alapfokú mûvészeti iskola,

g) speciális szakiskola,

h) készségfejlesztõ speciális szakiskola,

i) elõkészítõ szakiskola,

j) nyelvoktató nemzetiségi iskola,

k) kollégium,

l) pedagógiai szakszolgálat,

m) fejlesztõ nevelés-oktatást végzõ iskola,
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n) pedagógiai intézet,

o) egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény,

valamint

p) egységes konduktív pedagógiai módszertani intéz-

mény

lehet.

(5) A honvédelemért felelõs miniszter által fenntartott,

szakképzési feladatot ellátó katonai köznevelési intézmé-

nyek esetében – az oktatásért felelõs miniszter egyetérté-

sével – a (4) bekezdésétõl eltérõ megnevezés is alkalmaz-

ható.

124. §

(1) A köznevelési intézmény hivatalos elnevezésekor

a) a szakiskola és a szakközépiskola helyett a szakképzõ

iskola,

b) a speciális szakiskola, az elõkészítõ szakiskola és

a készségfejlesztõ speciális szakiskola helyett a speciális

szakiskola,

c) a gimnázium és a szakközépiskola helyett a középis-

kola

megnevezés is alkalmazható.

(2) Az alapfokú mûvészetoktatási feladatot ellátó köz-

nevelési intézmény hivatalos megnevezése lehet a 123. §

(4) bekezdés f) pontjában meghatározott megnevezés és

elõtte a mûvészeti ágra, ágakra történõ utalás is.

(3) Az egységes gyógypedagógiai módszertani intéz-

mény vagy az egységes konduktív pedagógiai módszertani

intézmény hivatalos nevében az intézményben mûködõ

nevelési-oktatási feladatot ellátó szervezeti egység tekin-

tetében a 123. § (4) bekezdés a)–j) pontja szerint kell a ne-

velési-oktatási alapfeladat jogszabály szerinti megnevezé-

sét feltüntetni.

(4) Ha a köznevelési intézmény a nevelõ-oktató munká-

hoz kapcsolódó nem köznevelési tevékenységet is alapfel-

adatként ellát, a köznevelési intézmény hivatalos nevében

a 123. § (4) bekezdésében meghatározott jogszabály szerinti

megnevezés mellett fel kell tüntetni a nem köznevelési alap-

feladat jogszabály szerinti megnevezését vagy annak a köz-

ismert elnevezését. Kulturális, közmûvelõdési feladat ellá-

tása esetén az intézmény megnevezésként az általános mû-

velõdési központ megnevezés is alkalmazható.

125. §

(1) Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adha-

tó, ha az nem megtévesztõ vagy a használatát nem más jog-

szabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a köznevelési in-

tézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükrözõ

jogszabály szerinti megnevezések elõtt áll, és elõsegíti

a köznevelési intézmény azonosítását és más, azonos vagy

hasonló tevékenységet folytató intézménytõl való megkü-

lönböztetését.

(2) Egyedi elnevezésként

a) kiemelkedõ tevékenysége alapján ismert személy neve,

b) tárgynév,

c) földrajzi név,

d) feladatellátási hely szerinti település neve,

e) közterület neve,

f) fenntartó neve,

g) mese-, mitológiai szereplõ, irodalmi alak neve,

h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó

adható.

(3) Az alternatív nevelési-oktatási intézményként mû-

ködõ köznevelési intézmény esetén az egyedi elnevezés

részeként fel kell tüntetni a nevelési, oktatási módszer

nevét.

(4) A gyakorló nevelési-oktatási intézmény és gyakorló

pedagógiai szakszolgálati intézmény nevében megkülön-

böztetõ elnevezésként feltüntethetõ a gyakorló elnevezés.

(5) A felsõoktatási intézmény nevelési-oktatási intéz-

ményének a nevében fel kell tüntetni a felsõoktatási intéz-

mény hivatalos nevét vagy annak elfogadott rövidítését.

(6) A szakképzõ intézmények a 123. § (2) bekezdés

a)–c) pontja szerinti nevében megkülönböztetõ elnevezés-

ként feltüntethetõ a nemzetgazdaságnak az az ága, amely-

nek keretében az iskolai oktatás folyik.

126. §

(1) A rövid név a többcélú köznevelési intézmény hivata-

los nevébõl képzett olyan kifejezés, amely tartalmazza az

egyedi elnevezést vagy annak egy rövidebb változatát és

a) azokat a jogszabály szerinti megnevezéseket, ame-

lyek leginkább meghatározzák a köznevelési intézmény

alapfeladatát, vagy

b) azt a jogszabály szerinti megnevezést, amelybõl egy-

értelmûen megállapítható az a feladatellátás, amelynek ke-

retében a tanuló szakképesítést, végzettséget szerez.

(2) A tagintézmény neve két vagy három részbõl áll. Az

elsõ részben elõtagként az intézmény hivatalos nevét vagy

rövid nevét kell feltüntetni, utótagként a megkülönböztetõ

megjelölést az elõtaggal birtokviszonyban. A megkülön-

böztetõ megjelölés kifejezhetõ az ellátott feladat 123. §

(4) bekezdése szerinti megnevezéssel, valamint a tagintéz-

mény, tagiskola, tagóvoda kifejezés egyikével. Ha a köz-

nevelési intézménynek két vagy több tagintézménye van,

az egyes tagintézményeket egyedi elnevezés közbeiktatá-

sával meg kell különböztetni.

(3) Ha a köznevelési intézményben folyó nevelés, okta-

tás – részben vagy egészben – nemzetiségi vagy más ide-

gen nyelven folyik, a köznevelési intézmény nevét két

nyelven, magyarul és a nemzetiségi nyelven, vagy magya-

rul és a másik idegen nyelven is meg kell határozni.

(4) A rövidített név a hivatalos névbõl képzett, legfel-

jebb harminckét karakter hosszúságú megnevezés, ame-

lyet a diákigazolványon és a pedagógusigazolványon lehet

használni.

19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2955



40. A köznevelési intézmény névhasználata

127. §

(1) A köznevelési intézmény nevét fel kell tüntetni vala-

mennyi feladatellátási helyen címtáblán, a nyomtatványo-

kon és a bélyegzõkön. A címtáblát jól látható helyen kell

elhelyezni. Ha egy épületben több különbözõ köznevelési

intézmény található, minden köznevelési intézmény ese-

tén önálló címtáblát kell elhelyezni.

(2) Ha a köznevelési intézmény nevének nem része,

a köznevelési intézmény címtábláján és bélyegzõjén fel

kell tüntetni a feladatellátási hely településének a nevét.

A nemzetiségi nevelést, oktatást ellátó köznevelési intéz-

mény feladatellátási helyének a neve a nemzetiség nyel-

vén is feltüntethetõ, amennyiben a településnek van ilyen

neve.

(3) A köznevelési intézmény a hivatalos és a rövid ne-

vét, beleértve a velük kapcsolatos nemzetiségi vagy nem-

zetközi nevet is, kizárólag a székhelycímmel együtt hasz-

nálhatja.

(4) Ha a rövid névben, a tagintézményi névben két vagy

több iskolai alapfeladat szerepel, a tanuló bizonyítványá-

ban aláhúzással kell jelölni azt az iskolai alapfeladatot,

amelyben az irat keletkezett.

X. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ

EGÉSZSÉGÉNEK, BIZTONSÁGÁNAK

VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK,

A FELADATOKBAN KÖZREMÛKÖDÕKRE

VONATKOZÓ SZABÁLYOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI

INTÉZMÉNYBEN

41. A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek,

a tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben

128. §

(1) A teljes körû egészségfejlesztés célja, hogy a nevelé-

si-oktatási intézményben eltöltött idõben minden gyermek

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészsé-

gi állapotát hatékonyan fejlesztõ, a nevelési-oktatási intéz-

mény mindennapjaiban rendszerszerûen mûködõ egész-

ségfejlesztõ tevékenységekben.

(2) A nevelési-oktatási intézmény által mûködtetett teljes

körû egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredmé-

nyeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézmény-

ben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és

szervezeti mûködést, a gyermek, a tanuló és a szülõ részvé-

telét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásol-

ják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának ked-

vezõ irányú változását idézze elõ.

(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos mûködé-

sében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körû

egészségfejlesztéssel összefüggõ feladatokra, amelyek kü-

lönösen

a) az egészséges táplálkozás,

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési füg-

gõségek, a szenvedélybetegségekhez vezetõ szerek fo-

gyasztásának megelõzése,

d) a bántalmazás és iskolai erõszak megelõzése,

e) a baleset-megelõzés és elsõsegélynyújtás,

f) a személyi higiéné

területére terjednek ki.

(4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes kö-

rû egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanu-

lók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszt-

hetõ a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó

prevenciós programokba.

(5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körû egészség-

fejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon kö-

vethetõ és mérhetõ, értékelhetõ módon kell megtervezni

a helyi pedagógiai program részét képezõ egészségfejlesz-

tési program keretében.

(6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelõtes-

tület az iskola-egészségügyi szolgálat közremûködésével

készíti el.

(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-mun-

kakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan,

a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló

szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló

munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló ré-

szére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfej-

lesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki

vagy amely rendelkezik minõségbiztosított egészségfej-

lesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért

felelõs miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlá-

sával.

(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje az egészség-

fejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál be-

szerzi

a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus,

b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá

c) amennyiben mûködik, a helyi vagy megyei Kábító-

szerügyi Egyeztetõ Fórum véleményét.

(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló

teljes körû egészségfejlesztés minõségbiztosítási keret-

rendszerét az egészségfejlesztésért felelõs országos intézet

dolgozza ki.

(10) Az alapfokú mûvészeti iskolában az (1)–(9) bekez-

dés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
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129. §

(1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intéz-

ményi munkarendben és házirendben elõírt szabályok be-

tartása az intézményben mindenki számára kötelezõ.

(2) A nevelési-oktatási intézmény közremûködik a

gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelõzésé-

ben és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együtt-

mûködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyer-

mekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, ta-

nulót veszélyeztetõ okokat pedagógiai eszközökkel nem

tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulókö-

zösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyer-

mek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúság-

védelem, területen mûködõ szervezetet, hatóságot, amely

javaslatot tesz további intézkedésekre.

(4) A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelé-

si-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére

szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadó-

ról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá

alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-okta-

tási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézmé-

nyen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendez-

vényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.

(5) Az óvoda, az iskola, a kollégium SZMSZ-ében kell

meghatározni azokat a védõ, óvó elõírásokat, amelyeket

a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, az iskolában,

a kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

42. Az egészséges táplálkozás

130. §

(1) A nevelési-oktatási intézményben biztosított közét-

keztetés élelmiszer-alapanyagainak beszerzését az étkez-

tetés megszervezõje lehetõség szerint összehangolja a he-

lyi élelmiszeralapanyag-termeléssel és -elõállítással.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény fenntartója vagy az

intézmény vezetõje – amennyiben erre az intézmény alapító

okirata feljogosítja – megállapodást kíván kötni az intéz-

ményben üzemelõ élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata

mûködtetésére, döntéséhez beszerzi az iskola-egészségügyi

szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat

abban a kérdésben foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e

az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, továb-

bá hogy tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet

a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékû befo-

lyásolására, hogy azzal megzavarja az nevelési-oktatási in-

tézmény rendjét, vagy rontsa a nevelõ-oktató munka haté-

konyságát.

(3) A nevelési-oktatási intézmény fenntartója, vezetõje

nem köthet megállapodást, ha az iskola-egészségügyi

szolgálat szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel

meg a (3) bekezdésben meghatározott ajánlásoknak, kivé-

ve, ha az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet, közösség

a megállapodás megkötését támogatja.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározottakat a szerzõ-

dés módosítása esetén is alkalmazni kell.

(5) Az intézményben üzemelõ élelmiszer-árusító üzlet

nyitvatartási rendjének és az áruautomata mûködtetési idõ-

szakának a megállapodásban történõ meghatározásához

a nevelési-oktatási intézmény vezetõje beszerzi a fenntartó,

az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet, közösség és az isko-

lai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértését.

43. A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése,

a magatartási függõség, a szenvedélybetegség

kialakulásához vezetõ szerek fogyasztásának

és a gyermeket, tanulót veszélyeztetõ bántalmazásnak

a megelõzése

131. §

(1) A nevelési-oktatási intézményben folyó lelki egész-

ségfejlesztés célja, hogy elõsegítse a kiegyensúlyozott

pszichés fejlõdést, támogassa a gyermek, tanuló esetében

a környezethez történõ alkalmazkodást, felkészítsen és

megoldási stratégiákat kínáljon a környezetbõl érkezõ ár-

talmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros követ-

kezményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a szemé-

lyiséget érõ változásokra.

(2) Az iskolának és a kollégiumnak kiemelt figyelmet

fordít a magatartási függõség és a szenvedélybetegség ki-

alakulásához vezetõ szerek fogyasztásának, valamint a ne-

velési-oktatási intézményben megjelenõ bántalmazás és

agresszió megelõzésére, továbbá a gyógyult szenvedély-

beteg és bántalmazott tanulók beilleszkedésének elõsegí-

tésére, ennek során indokolt esetben együttmûködik az is-

kola-egészségügyi szolgálattal.

(3) Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek, a tanuló

bántalmazását vagy deviáns viselkedésformákat észlel, az adott

osztály vagy tanulócsoport nevelésében, oktatásában közremû-

ködõk bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pe-

dagógusokkal közösen feltárja azokat a lehetséges okokat, ame-

lyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek. A konfliktus-

ban érintett gyermekek, tanulók az iskolapszichológus kiemelt

segítségében részesülnek.

(4) Amennyiben az érintett gyermek, tanuló vagy a ta-

nulók csoportja vonatkozásában a viselkedési problémák

ismétlõdõ jellegûek, az intézmény vezetõje értesíti óvodás

gyermek esetén az óvodapszichológust, tanuló esetén az

iskolapszichológust, és egyúttal meghatározza azt az idõ-

pontot, amikor a gyermek, a tanuló köteles a pszichológus

tanácsadásán részt venni.

19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2957



44. Az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok

a nevelési-oktatási intézményben

132. §

(1) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvo-

dapszichológus, iskolapszichológus ellátja az e §-ban

meghatározott feladatokat, amelyek elsõdleges célja

a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egész-

ségvédelme, továbbá a nevelõ-oktató munka hatékonysá-

gának segítése.

(2) A nevelési-oktatási intézményben dolgozó óvoda-

pszichológus, iskolapszichológus közvetlen segítséget

nyújt a pedagógusoknak a nevelõ-oktató munkához.

(3) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus a ne-

velési-oktatási intézményben a gyermekekkel, a tanulók-

kal közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások ke-

retében közremûködik a gyermekek beilleszkedését, társas

kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelõ intéz-

kedésekben, kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intéz-

ménnyel összefüggõ személyközi kapcsolati kommuniká-

ciós és esetlegesen fellépõ teljesítményszorongásos tüne-

teit, továbbá

a) megszervezi azokat a pszichológiai jellegû szûrõvizs-

gálatokat, amelyek a képességvizsgálatok, szociometriai

vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció vizsgá-

latának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatar-

tási, tanulási nehézségek megelõzése érdekében szüksé-

gesek,

b) megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat

a nevelési-oktatási intézményben az egyén, a tanulócso-

port, és az intézményi szervezet szintjén,

c) megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az

egészségfejlesztéssel, a nevelõ-oktató munka, a szexuális

nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben ész-

lelt személyközi konfliktusok és az erõszakjelenségek meg-

oldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat,

d) megszervezi a krízistanácsadást a következõ váratlan

súlyos élethelyzetekben: kortárshaláleset, súlyos iskolai

kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá te-

rápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirá-

nyít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást

biztosító intézményhez, valamint

e) a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggon-

dozásában a pedagógusokkal és a pedagógiai szakszolgá-

lat szakemberével közösen kidolgozza az együttmûködés

és az ellátás kereteit.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szûrõ-

vizsgálatok kiemelt célcsoportja a nevelési-oktatási in-

tézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók azon

csoportja, akik az Nkt. 5. § (1) bekezdésében meghatáro-

zott és életkoruknak megfelelõ pedagógiai szakaszt meg-

kezdték, így

a) óvoda esetén elsõsorban az ötödik életévüket betöl-

tött gyermekek,

b) iskola esetén az elsõ, az ötödik, a kilencedik évfolya-

mos tanulók.

(5) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus a

(3) bekezdés b), c), e) pontjában foglalt feladatok megszer-

vezése során szûréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyé-

ni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyermek, a tanuló,

a pedagógus, továbbá a szülõ megkeresésével, valamint az

érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével

összhangban a szülõ számára is.

(6) Az iskolapszichológus szükség esetén az iskolában

pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadást szervez,

amelynek során

a) együttmûködik a pedagógusokkal és a kijelölt peda-

gógiai szakszolgálat pályaválasztási szakemberével,

b) a helyi lehetõségek függvényében pályaorientációs

foglalkozásokat tart az ötödik évfolyamtól kezdõdõen az

önismereti, képességstruktúra-feltárási, pályaismereti té-

makörben.

(7) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus

a) segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatá-

si intézményen belüli elsajátítását,

b) kapcsolatot tart a környezetében mûködõ óvodában,

iskolában dolgozó óvodapszichológussal, iskolapszicho-

lógussal,

c) együttmûködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálat-

ban dolgozó óvodapszichológussal, iskolapszichológussal

a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai tevé-

kenységgel érintett gyermekek, tanulók pedagógiai szak-

szolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra történõ

utalása vonatkozásában,

d) az óvodai, iskolapszichológusi munka szakmai minõ-

ségbiztosítása érdekében kapcsolatot tart az oktatásért fe-

lelõs miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskola-

pszichológiai Módszertani Bázis feladatait ellátó intéz-

ménnyel,

e) együttmûködik a pedagógiai szakszolgálattal az érin-

tett gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátás ke-

retében történõ gondozásában,

(8) Az alapfokú mûvészeti iskolában az (1)–(7) bekez-

dés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. §

(1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közös-

ségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával össze-

függõ feladatok ellátását. A tanuló osztályfõnöke vagy az

ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló elõmene-

telét rögzítõ dokumentumokban az iratkezelési szabályok

megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a kö-

zösségi szolgálattal összefüggõ egyéni vagy csoportos te-

vékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizo-

nyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra

2958 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésõbb a ta-

nuló érettségi bizonyítványa kiadásának idõpontjára.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényû gyermekek-

kel, tanulókkal, az idõs emberekkel közös sport- és sza-

badidõs

területén folytatható tevékenység.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pont-

jában meghatározott tevékenységi területen minden esetben,

a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szük-

ség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára

lehetõség szerint három tanévre, arányosan elosztva szer-

vezi meg vagy biztosít idõkeretet a legalább ötven órás kö-

zösségi szolgálat teljesítésére, amelytõl azonban indokolt

esetben a szülõ kérésére el lehet térni.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében

koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség sze-

rint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítõ,

majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán

hatvan perc közösségi szolgálati idõ értendõ azzal, hogy

a helyszínre utazás és a helyszínrõl hazautazás ideje nem

számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érin-

tett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, leg-

feljebb háromórás idõkeretben végezhetõ.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles

vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen idõke-

retben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelezõ

elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot

kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra

való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és

idejét, valamint a szülõ egyetértõ nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagó-

gusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesí-

tését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítésérõl igazolást

állít ki két példányban, amelybõl egy példány a tanulónál,

egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos doku-

mentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán kívüli külsõ szervezet és közremûködõ

mentor bevonásakor az iskola és a felek együttmûködésé-

rõl megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell

a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettsé-

gein túl a foglalkoztatás idõtartamát, a mentor nevét és fel-

adatkörét.

XI. FEJEZET

A HAT ÉS NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI

NEVELÉS-OKTATÁS, A KÉT TANÍTÁSI NYELVÛ

ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS,

VALAMINT A NYELVI ELÕKÉSZÍTÕ ÉVFOLYAM

SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI

46. A gimnáziumi nevelés-oktatás hat vagy nyolc

– nyelvi elõkészítõ évfolyam esetében hét vagy kilenc –

évfolyamos formában történõ megszervezésére vonatkozó

külön szabályok

134. §

Hat vagy nyolc – nyelvi elõkészítõ évfolyam esetében

hét vagy kilenc – évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

abban a nevelési-oktatási intézményben folytatható, ame-

lyik esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a nevelés-oktatás az oktatásért felelõs miniszter által

az ilyen típusú intézményekre 2012. szeptember 1-je után

kiadott vagy jóváhagyott kerettanterv alapján kerül meg-

szervezésre,

b) az országos pedagógiai mérések központilag feldol-

gozott országos és intézményi adatai alapján az érintett ne-

velési-oktatási intézményben, az adott telephelyen, az

adott képzési típusban a legutóbbi három tanév adatai

alapján a matematika és a szövegértés átlageredmény a ti-

zedik évfolyamon mindhárom tanév esetében meghaladja

a tizedik évfolyamra számított országos átlagot,

c) a gimnázium fenntartója a többcélú köznevelési in-

tézménye keretében mûködõ kollégiumában, vagy önálló,

vagy más köznevelési intézmény részeként mûködõ kollé-

giumban ilyen igény esetén meg tudja szervezni vala-

mennyi, a gimnáziummal tanulói jogviszonyban álló és

annak székhelyétõl számítva huszonöt kilométernél távo-

labbi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkezõ tanulójának a kollégiumi elhelyezését,

d) az e § szerinti gimnáziumi nevelés-oktatásra jelentke-

zõk száma indítandó osztályonként minden tanévben leg-

alább húsz százalékkal meghaladja az Nkt.-ben az intéz-

ménytípusra meghatározott minimális osztálylétszámot,

e) a gimnáziumi nevelés-oktatásban a pedagógus-munka-

köröket a tantárgynak megfelelõ mesterfokozatú pedagógus

végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezõk töltik be, és

f) a pedagógusok legalább fele két- vagy többféle tan-

tárgy tanítására jogosító, a tantárgynak megfelelõ mester-

fokozatú pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel ren-

delkezik.

47. A két tanítási nyelvû

általános iskolai nevelés-oktatás feltételei

135. §

(1) Nyolc évfolyamos általános iskolai két tanítási nyel-

vû nevelés-oktatás abban az általános iskolában folytat-
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ható, amelyik három egymást követõ tanév átlagában telje-

síti azt a feltételt, hogy a nevelés-oktatásban részt vevõ ta-

nulók legalább hatvan százaléka megfelel a hivatal által

szervezett, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elis-

mert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, ide-

gennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Ma-

gyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.

(V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatá-

rozott Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban:

KER) szerinti A2, továbbá a KER szerinti B1 szintû nyelv-

tudást mérõ célnyelvi mérésnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célnyelvi mérést

a hivatal a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben

meghatározott idõpontban szervezi meg azzal, hogy a KER

szerinti A2 szintû nyelvtudást mérõ célnyelvi mérést az ötö-

dik évfolyamos, a KER szerinti B1 szintû nyelvtudást mérõ

célnyelvi mérést a nyolcadik évfolyamos tanulók bevonásá-

val kell lebonyolítani az érintett iskolában.

(3) A mérések eredményét az érintett iskola a hivatal ál-

tal közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg és az ered-

ményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebont-

va a honlapján teszi közzé, továbbá a hivatal által megha-

tározottak szerint elektronikus úton megküldi a hivatal

részére.

48. A két tanítási nyelvû

középiskolai nevelés-oktatás feltételei

136. §

(1) Két tanítási nyelvû nevelés-oktatás abban a középis-

kolában folytatható, amelyik három egymást követõ tanév

átlagában teljesíti azt a feltételt, hogy a két tanítási nyelvû

nevelés-oktatásban részt vevõ tanulók kilencven százaléka

a befejezõ évfolyam végére megfelel a hivatal által szerve-

zett, a KER szerinti B2 szintû nyelvtudást mérõ célnyelvi

mérésnek. A mérést a hivatal a tanév rendjérõl szóló mi-

niszteri rendeletben meghatározott idõpontban szervezi

meg.

(2) A mérés alól mentesül az a tanuló, akik a mérés idõ-

pontjáig bemutatja a célnyelvbõl szerzett, a KER szerinti

B2 szintû nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelv-

vizsga-bizonyítványát.

(3) Amennyiben a középiskola az (1) bekezdésében fog-

laltaknak nem felel meg, új két tanítási nyelvû nevelés-ok-

tatásra a következõ tanévben a 9. évfolyamon nem hirdet-

het felvételt.

(4) Az iskola akkor szervezheti meg ismételten – az in-

tézmény fenntartójának hozzájárulásával – a két tanítási

nyelvû nevelés-oktatást a kilencedik évfolyamon kezdõ-

dõen, felmenõ rendszerben, ha a két tanítási nyelvû, az is-

kolában kifutó évfolyamokon folytatott nevelés-oktatást

a hivatal ismételten ellenõrizte, és az iskola megfelelt a fel-

tételeknek.

49. A nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló

középiskolai nevelés-oktatás feltételei

137. §

(1) Nyelvi elõkészítõ évfolyam csak abban a középisko-

lában folytatható, amelyik három egymást követõ tanév át-

lagában teljesíti azt a feltételt, hogy a képzés indítását kö-

vetõ harmadik tanév végéig az elsõ idegen nyelvbõl a

nyelvi elõkészítõ évfolyamokon tanulók legalább hatvan

százaléka a KER szerinti B2 szintû nyelvtudást igazoló,

a hivatal által szervezett mérést sikeresen teljesíti. A mé-

rést a hivatal a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben

meghatározott idõpontban szervezi meg.

(2) A mérés alól mentesül az a tanuló, akik a mérés idõ-

pontjáig bemutatja a célnyelvbõl szerzett, a KER szerinti

B2 szintû nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelv-

vizsga-bizonyítványát.

(3) Az iskolának a második idegen nyelvbõl a nyelvi

elõkészítõ évfolyamot követõ, a 9–12. évfolyamokon fo-

lyó nevelési-oktatási szakaszban az oktatás feltételeit oly

módon kell biztosítania, hogy a képzést nyelvi elõkészí-

tõ évfolyamon kezdõ tanulók legalább ötven százaléka a

tanulmányok befejezéséig vagy a KER szerinti B2 szintû

államilag elismert nyelvvizsgát, vagy a KER szerinti

B2 szintû idegennyelvtudásnak megfelelõ emelt szintû

érettségi vizsgát tegyen.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem

teljesítõ nevelési-oktatási intézményben új nyelvi elõké-

szítõ évfolyamot a következõ tanévtõl kezdve nem indíthat

az iskola.

XII. FEJEZET

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLÕ

GYERMEKRE, TANULÓRA VONATKOZÓ

ELTÉRÕ SZABÁLYOK

50. A kötelezõ egészségügyi és pedagógiai célú

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás

138. §

(1) Az Nkt. 6. mellékletében a kötelezõ egészségügyi és

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglal-

kozás megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási

idõkeretet abban az esetben, ha a tanulót külön osztályban

tanítják, osztályonként kell biztosítani.

(2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényû tanuló

nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt.

6. mellékletében a kötelezõ egészségügyi és pedagógiai

célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások meg-

szervezésére meghatározott heti idõkeretet kilenc fõre kell

meghatározni és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mel-

lékletének E oszlopában meghatározottak szerint az azonos

heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát el-

2960 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



osztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti idõtar-

tamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy fõt meg-

haladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meg-

határozott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fõ esetén az

Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óra-

szám ötven százalékát kell biztosítani.

(3) Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérü-

lés alapozza meg, a kötelezõ egészségügyi és pedagógiai

célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti

idõkeretének számításánál a magasabb óraszámra jogosító

fogyatékosságot kell figyelembe venni.

(4) Összevont osztályban az osztály legmagasabb évfo-

lyamára járó tanuló évfolyamára az Nkt. 6. mellékletének

E oszlopában meghatározott óraszámokat kell alkalmazni.

(5) Az általános iskola felsõ tagozatán – a nevelõtestület

döntése alapján – a habilitációs, rehabilitációs tanórai fog-

lalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfel-

jebb hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényû tanulók

tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredmé-

nyes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható.

A nevelõtestület az erre irányuló döntését félévenként kö-

teles felülvizsgálni, és a tanuló fejlõdésének ismeretében

megerõsíteni vagy módosítani.

51. A fejlesztési feladatok meghatározása

és dokumentálása

139. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igé-

nyû gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési ter-

vet készít, és a végrehajtásában közremûködõ pedagógus

évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés ered-

ményét.

(2) Az többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészség-

ügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag ki-

adott egyéni fejlõdési lapon dokumentálja.

52. A fejlesztõ nevelés, nevelés-oktatás

140. §

(1) A tankötelezettség teljesítését a fejlesztõ nevelés-

oktatásban

a) az a gyermek kezdheti meg, aki hatodik életévét má-

jus 31. napjáig betölti,

b) a szülõ kérelmére az a gyermek is megkezdheti, aki

a hatodik életévét az év december 31. napjáig betölti.

(2) A fejlesztõ nevelés-oktatásban a tanulók csoportok-

ba sorolásáról – a nevelõtestület véleményének kikérésé-

vel – az intézmény vezetõje dönt. A csoportok létszáma

nem haladhatja meg a közoktatási törvény 3. számú mel-

lékletében a gyógypedagógiai osztályok számára megha-

tározott átlaglétszámot.

(3) A fejlesztõ nevelés-oktatás a súlyosan és halmozot-

tan fogyatékos tanulók fejlesztõ nevelésének, oktatásának

irányelve alapján készített intézményi rehabilitációs peda-

gógiai program és a tanév helyi rendjét meghatározó éves

munkaterv alapján folyik.

(4) A fejlesztõ nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazo-

dó, a tankötelezettség teljes idõtartama alatti rehabilitációs

célú, az elért fejlõdési szakaszokat követõ egységes folya-

mat. A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartama ta-

nítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka

szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori

sajátosságokhoz alkalmazkodó strukturálásában, koncent-

rikus bõvítésében jelenik meg.

(5) A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló

részére el kell készíteni a személyre szabott, a tanuló fej-

lesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési

tervet.

(6) A tanuló fejlõdését a nevelõtestület a tanítási év vé-

gén, a központilag kiadott nyomtatványon szövegesen ér-

tékeli. A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az

egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézsé-

geit, valamint a következõ tanítási év egyéni fejlesztési

tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat.

XIII. FEJEZET

AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS

SZABÁLYOK

53. A mindennapos testnevelés, testmozgás

megszervezése

141. §

(1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, ami-

kor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.

(2) Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az

iskolai sportkörben vagy az iskolában mûködõ diáksport-

egyesületben történõ sportolással biztosít az iskola, akkor

az iskolai sportkör és az iskolában mûködõ diáksport-

egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesü-

leti tagdíjat nem szedhet.

54. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének,

a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történõ

beosztásának rendje

142. §

(1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskola-

orvosi, szakorvosi szûrõvizsgálat alapján könnyítetttest-
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nevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

A könnyítetttestnevelés- vagy gyógytestnevelés-órát – lehe-

tõség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban

kell szervezni. Az orvosi szûrõvizsgálatot – kivéve, ha

a vizsgálat oka késõbb következik be – május 15-éig kell el-

végezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának

nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a fel-

vételi állapotot és az ellenõrzõ vizsgálatok eredményét.

(2) A könnyítetttestnevelés-órát az iskolaorvosi, szak-

orvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola ál-

tal megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell

biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az

esetekben is megvalósuljon.

(3) A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgá-

lat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intéz-

ményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de

legfeljebb heti öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló

szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet,

akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testneve-

lésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestneve-

lés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen

kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos tesz

javaslatot.

(4) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való rész-

vétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb,

szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi

lehetõvé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

XIV. FEJEZET

A FELNÕTTOKTATÁSRA

ÉS A FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁSRA VONATKOZÓ

ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK

55. A felnõttoktatásra vonatkozó rendelkezések

143. §

(1) A felnõttoktatásban a 26–36. és a 39–45. §-ok ren-

delkezéseit nem kell alkalmazni, a felnõttoktatást folytató

nevelési-oktatási intézmény azonban a felvételt a pedagó-

giai programjában meghatározott felvételi követelmé-

nyekhez kötheti.

(2) A felnõttoktatást folytató nevelési-oktatási intéz-

mény vezetõje – az (1) bekezdésben meghatározottakkal

összhangban – a jelentkezõt kérelmére felveszi az intéz-

ménybe.

(3) A felnõttoktatást folytató nevelési-oktatási intéz-

mény a képzés indítását legalább harminc nappal megelõ-

zõen a képzés indításának tényét a helyben szokásos mó-

don nyilvánosságra hozza.

(4) A felnõttoktatást folytató nevelési-oktatási intéz-

ménybe történõ beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentke-

zõ nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkezõ által el-

végzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

(5) A felnõttoktatásban a tanuló nappali, valamint esti,

levelezõ vagy más sajátos munkarend szerint megszerve-

zett oktatásban, az iskola helyi tantervében meghatározot-

tak szerint vesz részt a kötelezõ tanórai foglalkozásokon.

(6) A felnõttoktatásban résztvevõ tanuló esetében az

e rendeletben foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkal-

mazni:

a) a tanuló tudását – ha az iskola helyi tanterve eltérõen

nem rendelkezik – a tanítási év végén osztályozó vizsgán

kell értékelni,

b) az elméleti tanítási órákat délelõtt vagy délután, vagy

ha nem áll rendelkezésre megfelelõ számú tanterem, dél-

elõtti és délutáni váltásban kell szervezni, e beosztások

azonban a helyi sajátosságok alapján módosíthatók,

c) a tanulmányok alatti vizsga reggel nyolc óra elõtt is

elkezdhetõ és tizennyolc óra után is tarthat.

(7) Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai

foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradását, távolma-

radásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az

iskola félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat,

és ennek alapján megállapítja, hogy melyik tanulónak szû-

nik meg a tanulói jogviszonya.

(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban

tájékoztatnia kell a felnõttoktatásban részt vevõ tanulót

arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott osz-

tályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatás-

nak ki kell terjednie a mulasztások jogkövetkezményeire.

(9) Megszûnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szor-

galmi idõszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazo-

latlanul.

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven

százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden

esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról.

Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztá-

lyozó vizsga helyérõl és idõpontjáról a vizsgát legalább tíz

nappal megelõzõen értesíteni kell a vizsgát szervezõ intéz-

mény feladatellátási helye szerint illetékes kormányhiva-

talt. A kormányhivatal megbízottja megfigyelõként részt

vehet a vizsgán.

56. A szakiskolai, a felzárkóztató oktatás

megszervezésének szabályai

144. §

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzett-

ségi és szakképzettségi követelményei tekintetében

a) a szakiskolai felzárkóztató oktatásban és a Nat-ban

meghatározottak átadásához a közismereti kerettanterv

alapján folyó közismereti oktatás során az Nkt. 3. mellék-

letében, továbbá 98–99. §-ában foglaltakat,

b) a szakiskola szakképzési évfolyamain, a szakképzési

kerettanterv szerinti szakmai elméleti és gyakorlati okta-

tásban az Nkt. 3. mellékletében, továbbá 98–99. §-ában

foglaltakat a szakképzésrõl szóló törvény 30–31. §-ában

2962 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám



megfogalmazottak szerint a szakmai elméleti és gyakorlati

tárgyat oktatókkal szembeni követelményekre vonatkozó

eltérésekkel

kell alkalmazni.

XV. FEJEZET

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN

LEFOLYTATHATÓ

SZAKMAI ELLENÕRZÉSEK SZABÁLYAI,

AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI

ELLENÕRZÉSBEN RÉSZT VEVÕ SZAKÉRTÕ

TEVÉKENYSÉGE FOLYTATÁSÁNAK

SZAKMAI FELTÉTELEI

57. Az országos

pedagógiai-szakmai ellenõrzés megszervezésének

és lebonyolításának általános szabályai

145. §

Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés általános

célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevé-

kenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai

szempontok alapján történõ értékelésére, az intézményve-

zetõk általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok

szerint történõ értékelésére és az intézmények saját céljai-

nak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intéz-

mény szakmai fejlõdéséhez támogatást adjon.

146. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje minden év

augusztus 15-éig megküldi a megyei kormányhivatalnak

a nevelési-oktatási intézményben alkalmazott pedagógu-

sok névsorát és oktatási azonosító számát.

(2) A kormányhivatal minden év május 31-éig a követ-

kezõ tanévre szóló megyei ellenõrzési tervet készít a hiva-

tal által megadott szempontok alapján, amelyhez elõzete-

sen kikéri a fenntartók véleményét. A megyei ellenõrzési

tervet a nevelési-oktatási intézmények által beküldött ada-

toknak megfelelõen felülvizsgálja, és szükség szerint au-

gusztus 31-éig korrigálja. A tervet úgy állítja össze, hogy

az legalább ötévente egyszer a megye minden intézményé-

nek minden pedagógusára kiterjedjen.

(3) A kormányhivatal az ellenõrzés tervezett idõpontja

elõtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri az ellen-

õrzéssel érintett intézmény vezetõjétõl az intézményben

alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez alapján megterve-

zi az ellenõrzés menetét, és errõl az ellenõrzést végzõ

szakértõt értesíti.

147. §

(1) A szakértõ az ellenõrzés elõtt legalább két nappal

felveszi a kapcsolatot az intézményvezetõvel. Intézmény-

ellenõrzés esetén az ellenõrzést vezetõ szakértõ az ellenõr-

zés elõtt legalább két héttel felveszi a kapcsolatot az

intézményvezetõvel.

(2) Az ellenõrzést követõen az ellenõrzésben érintett

pedagógusok és az intézményvezetõ értékelõlapot tölt ki

a szakértõrõl. Az értékelõlapot három napon belül elektro-

nikus formában eljuttatja a szakértõnek és a kormányhiva-

talnak, és két eredeti, az intézményvezetõ által aláírt és le-

bélyegzett példányt megküld a kormányhivatalnak, aki eb-

bõl egyet a szakértõnek ad át.

(3) Az ellenõrzések eredményérõl az érintettek által vég-

zett elektronikus adatszolgáltatás alapján a hivatal nyilván-

tartást vezet. A nyilvántartás feladata a köznevelés dön-

tés-elõkészítési és hatáselemzési feladatainak támogatása.

58. Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés

lefolytatásának szabályai

148. §

(1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés fajtái:

a) a pedagógus ellenõrzése,

b) az intézményvezetõ ellenõrzése,

c) az intézményellenõrzés.

(2) A pedagógus ellenõrzése általános pedagógiai szem-

pontok szerint történik, célja az ellenõrzött pedagógus peda-

gógiai készségeinek fejlesztése, módszere a foglalkozások,

tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése,

a pedagógus mindennapi nevelõ-oktató munkáját megalapo-

zó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, vala-

mint interjú felvétele.

(3) Egy szakértõ egy nap alatt négy pedagógus egy-egy

tanítási óráját, foglalkozását látogatja meg. Minden peda-

gógust egyidejûleg két szakértõ látogat meg, akik még

a látogatás napján megbeszélik a pedagógussal a látogatás

során tapasztaltakat.

(4) A pedagógust látogató két szakértõ a látogatás után

a pedagógusról értékelõlapot készít, amelynek tartalmáról

a pedagógust látogató két szakértõ egyeztetést folytat, majd

azt aláírja. Az értékelõlapot, amely egyben az ellenõrzés

jegyzõkönyve, a szakértõ legkésõbb öt munkanapon belül

a) elektronikus formában, továbbá

b) két eredeti, aláírt példányban postai úton is

megküldi az intézményvezetõnek, aki ebbõl egyet átad

a pedagógusnak, egyet pedig a pedagógus saját vélemé-

nyének feltüntetése után a pedagógus minõsítési személyi

anyagához csatol. Az intézményvezetõ az értékelõlapot

a kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül feltölti

a pedagógusminõsítési informatikai rendszerbe.

149. §

(1) Az intézményvezetõ ellenõrzése az Nkt. 7. § (1) be-

kezdés a)–h) pontja által meghatározott nevelési-oktatási

intézmény vezetõjére és a többcélú intézmény szervezeti
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és szakmai tekintetben önálló, nevelési-oktatási intéz-

mény feladatát ellátó intézményegységének vezetõjére

terjed ki. Célja az intézményvezetõ pedagógiai és vezetõi

készségeinek fejlesztése az intézményvezetõ munkájá-

nak általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok,

továbbá az intézményvezetõ saját céljaihoz képest elért

eredményei alapján. Módszere a foglalkozások, tanítási

órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, az in-

tézményvezetõvel egységes szempontok alapján készített

interjú és a dokumentumelemzés.

(2) Az intézményvezetõ ellenõrzésére leghamarabb az

intézményvezetõi megbízás második, legkésõbb negyedik

évében kerülhet sor abban az esetben, ha az Nkt. 69. §

(4) bekezdése által elõírt kérdõíves felmérést már legalább

egyszer lefolytatták.

(3) Amennyiben az intézményvezetõ megbízásának

negyedik évét megelõzõen az intézményben még nem ke-

rült sor az ötévenkénti intézményellenõrzésre, az intéz-

ményvezetõi megbízás negyedik évében, intézményel-

lenõrzés keretében kell lefolytatni az intézményvezetõ

ellenõrzését.

(4) Intézményvezetõ ellenõrzése esetén a 146. § (3) be-

kezdésében meghatározott adatszolgáltatás során az intéz-

ményvezetõ órarendje mellett meg kell küldeni az intéz-

ményvezetõi pályázat részeként benyújtott vezetõi progra-

mot és az Nkt. 69. § (4) bekezdése által elõírt, az elõzõ

vezetõi ellenõrzés óta lefolytatott kérdõíves felmérések

eredményét is.

(5) Az ellenõrzés során a szakértõk meglátogatják az in-

tézményvezetõ egy óráját, foglalkozását, interjút készíte-

nek az intézményvezetõvel vezetõi programjának megva-

lósulásáról, és nyilvános szempontok alapján elemzik a

kérdõíves felmérés eredményét.

(6) Az intézményvezetõt látogató szakértõk a látogatás

után az intézményvezetõrõl értékelõlapot készítenek, amely-

nek tartalmáról az intézményvezetõt látogató szakértõk

egyeztetést folytatnak, majd azt aláírják. Az értékelõlapot,

amely egyben az ellenõrzés jegyzõkönyve, a szakértõ legké-

sõbb öt munkanapon belül

a) elektronikus formában, továbbá

b) két eredeti, aláírt példányban postai úton is

megküldi az intézményvezetõnek. Az intézményvezetõ az

értékelõlapot a kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül

feltölti a pedagógusminõsítési informatikai rendszerbe.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott két eredeti aláírt

példányból egy példány az intézményvezetõnél marad,

egyet pedig saját véleményének feltüntetése után csatol

minõsítési személyi anyagához.

150. §

(1) Az intézményellenõrzés célja iránymutatás az in-

tézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztésé-

hez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intéz-

mény hogyan valósította meg saját pedagógiai program-

ját. Módszere a 148. § (2) és a 149. § (1) bekezdésében

meghatározottakon túl a kérdõíves felmérés is. Az intéz-

ményellenõrzést az e §-ban foglaltak szerint kell lebo-

nyolítani.

(2) Intézményellenõrzésre minden nevelési-oktatási in-

tézményben legalább ötévente egyszer, a megyei ellenõrzé-

si terv alapján kerül sor, abban az esetben, ha az intézmény

pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték

az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés keretében, és

legalább egyszer sor került vagy az intézményellenõrzés so-

rán sor kerül az intézményvezetõ ellenõrzésére is.

(3) A szakértõk az intézményvezetõtõl vagy a hivatal ál-

tal vezetett központi nyilvántartásból elektronikus formá-

ban megkapják az intézmény és a korábbi ellenõrzések do-

kumentumait, amelyeket megadott szempontok alapján ele-

meznek. Az intézményvezetõnek elektronikus formában

megküldik a nevelõtestület, az alkalmazottak, a szülõk és az

egyéb partnerek részére kiosztandó kérdõíveket, amelyeket

az intézményvezetõ eljuttat a címzetteknek.

(4) Az intézményvezetõ a nyilvános szempontok alap-

ján elkészíti az intézmény – ennek részeként saját – önérté-

kelését, amelyet a nevelõtestület hagy jóvá.

(5) A fenntartó értékelõlapon értékeli az intézmény mun-

káját.

(6) A helyszíni ellenõrzés során a szakértõk az intéz-

mény pedagógiai eredményességének feltárása érdekében

a nevelõtestület tagjainak legalább öt százalékát meghall-

gatják.

(7) Az intézményellenõrzést vezetõ szakértõ legkésõbb

egy héten belül eljuttatja az intézményvezetõnek és a fenn-

tartónak az ellenõrzés jegyzõkönyvéül szolgáló szakértõi

összegzõ dokumentumot, amelyet az összes szakértõ aláír.

A dokumentum

a) az intézmény önértékelése,

b) a fenntartó értékelése,

c) a helyszíni ellenõrzés dokumentumai,

d) az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés keretében

az elõzõ ellenõrzési ciklusban készült pedagógus-értéke-

lõlapok összegzése,

e) az intézményvezetõ ellenõrzésének értékelõlapja,

f) az ellenõrzést megelõzõ öt évben lefolytatott orszá-

gos mérések adatai,

g) a korábbi intézményellenõrzés szakértõi összegzõ

dokumentuma,

h) a legutóbbi törvényességi és hatósági ellenõrzések

eredményeinek összegzése

alapján készül.

(8) Az intézményvezetõ az intézményellenõrzés összeg-

zõ szakértõi dokumentuma alapján öt évre szóló intézke-

dési tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagó-

giai-szakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intéz-

kedési tervet a nevelõtestület az intézményellenõrzés

összegzõ szakértõi dokumentumának kézhezvételétõl szá-

mított harminc napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési

tervet jóváhagyása után meg kell küldeni az intézmény

fenntartójának.
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151. §

Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés bármely

szintjében részt vevõ szakértõ az általa végzett ellenõrzé-

sek során hozzá eljuttatott és általa készített dokumentu-

mokat a róla szóló értékelõlap számára megküldött példá-

nyának kivételével az ellenõrzés befejeztével a kormány-

hivatalnak köteles átadni. A kormányhivatal és az

ellenõrzésben érintett intézmény az irattárában az ellen-

õrzéstõl számított húsz évig megõrzi az ellenõrzés doku-

mentumait.

152. §

(1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés során

használt kérdõívek, értékelõlapok, megfigyelési, önérté-

kelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempont-

sorok (a továbbiakban együtt: ellenõrzési eszközök) egy-

ségesek és nyilvánosak.

(2) Az ellenõrzési eszközöket a hivatal dolgozza ki, és

az oktatásért felelõs miniszter hagyja jóvá.

(3) A kormányhivatalok a hivatal által meghatározott

formai elõírások alapján minden év június 30-áig beszá-

molót küldenek a hivatalnak az ellenõrzések tapasztalatai-

ról. Ez alapján a hivatal minden év július 31-éig jelentést

készít az oktatásért felelõs miniszter részére, amelyben

javaslatot tehet az ellenõrzési eszközök módosítására.

59. Az országos pedagógiai-szakmai

ellenõrzésben résztvevõ szakértõ

tevékenysége folytatásának szakmai feltételei

153. §

Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzésben olyan

köznevelési szakértõ vehet részt, aki

a) megfelel az Nkt. 82. § (1)–(3) bekezdésében elõírt

feltételeknek,

b) rendelkezik az ellenõrzés szerinti szakiránynak meg-

felelõ végzettséggel és szakképzettséggel,

c) az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzéshez szük-

séges szakmai ismereteket a hivatal által szervezett hatvan

órás továbbképzés keretében elsajátította, valamint

d) szerepel a hivatal által az országos pedagógiai-szakmai

ellenõrzésben résztvevõ szakértõkrõl vezetett névjegyzéké-

ben (a továbbiakban: ellenõrzési szakértõi névjegyzék).

154. §

(1) A pedagógus ellenõrzését az ellenõrzési szakértõi

névjegyzékben az ellenõrzött pedagógus-munkakörének

megfelelõ szakirányra bejegyzett szakértõ végezheti.

(2) Az intézményvezetõ ellenõrzését jogszabályban meg-

határozott, a megjelölt szakirányra bejegyzett szakértõ vé-

gezheti.

(3) Az intézményellenõrzést az intézményben nevelt-

oktatott gyermekek, tanulók és az intézmény által ellátott

feladatok számától függõen három–öt szakértõ végzi, akik

közül a 149. § (3) bekezdésében foglalt esetben legalább

egynek az intézményvezetõi ellenõrzésre jogosult, jogsza-

bályban meghatározott szakértõnek kell lennie.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen, többcélú intézmény ese-

tén az intézmény minden feladatának megfelelõ szakirány-

ra bejegyzett szakértõ részt vesz.

155. §

(1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzésben részt-

vevõ szakértõt a kormányhivatal a szakértõvel mint termé-

szetes személlyel kötött megbízási szerzõdés keretében bízza

meg az illetékességi területén lévõ nevelési-oktatási intéz-

ményben ellátandó ellenõrzéssel. Nem rendelhetõ ki a szak-

értõ abba az intézménybe, ahol õt vagy közvetlen hozzátarto-

zóját pedagógusként alkalmazzák, továbbá olyan intézmény-

be, ahol az ellenõrzést megelõzõ két évben õt vagy közvetlen

hozzátartozóját pedagógusként alkalmazták.

(2) A megbízási szerzõdés aláírása elõtt a szakértõ be-

szerzi a munkavégzés alóli mentesítésre vonatkozóan

munkáltatója egyetértését. A munkáltató az egyetértést

csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a szakértõ távol-

maradása a nevelési-oktatási intézmény munkatervében

tervezett program megvalósulását akadályozza, vagy ha

a szakértõ helyettesítése az adott napon nem megoldható.

(3) A szakértõ a megbízást évente egy alkalommal indo-

kolás nélkül visszautasíthatja, további visszautasítás esetén

a visszautasítást indokolnia kell. A megbízás visszautasítá-

sának indoka

a) a (2) bekezdés szerinti munkáltatói egyetértés hiánya,

b) a megbízás idõpontja elõtt az ellenõrzés idõtartamára

kiadott szabadság,

c) a munka törvénykönyvérõl szóló törvény szerint a

munkavégzés alóli mentesítés vagy

d) összeférhetetlenség

lehet.

(4) Ha a szakértõ a megbízást egy éven belül másodszor

utasítja vissza indokolatlanul, a kormányhivatal a vissza-

utasítások körülményeinek vizsgálata után kérheti a hiva-

taltól a szakértõ ellenõrzési szakértõi névjegyzékrõl való

törlését. A kormányhivatal kérésére a hivatal törli a szak-

értõt az ellenõrzési szakértõi névjegyzékbõl.

(5) A megbízási szerzõdés megkötése elõtt a kormány-

hivatal a szakértõ személyére vonatkozóan köteles besze-

rezni az ellenõrzésben érintett intézmény fenntartójának

a véleményét.

(6) A kormányhivatal az Nkt. 86. § (3) bekezdésében

foglalt esetben megkeresi az érintett nemzetiségi önkor-
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mányzatot, hogy az kíván-e saját delegálttal részt venni az

ellenõrzésben.

(7) Amennyiben a kormányhivatal nem talál olyan

szakértõt, akinek illetékességi területéhez az ellenõrzés-

ben érintett intézmény tartozik, és akinek a személyét

egyúttal a fenntartó is elfogadja, a fenntartó egyetértésé-

vel olyan szakértõt is felkérhet, akinek illetékességi terü-

letén az ellenõrzésben érintett intézmény kívül esik. Az

ilyen megbízást a szakértõ minden alkalommal indokolás

nélkül visszautasíthatja, ebben az esetben a (2)–(3) be-

kezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(8) A szakértõ kormányhivatal által történt felkérését

követõ munkavégzését az intézményvezetõ egy tanévben

legalább négy alkalommal köteles biztosítani országos pe-

dagógiai-szakmai ellenõrzés keretében pedagógus vagy

intézményvezetõ ellenõrzésével, és egy alkalommal intéz-

ményellenõrzéssel kapcsolatban.

(9) Nyugdíjas és nem pedagógusként alkalmazott szak-

értõ egy tanévben legfeljebb negyven ellenõrzéssel bíz-

ható meg.

156. §

(1) A szakértõ egy pedagógus, intézményvezetõ ellenõr-

zéséért járó tiszteletdíja havi alapilletményének tizenöt szá-

zaléka. Intézményellenõrzés esetén a szakértõ napidíja havi

alapilletményének húsz százaléka. Nyugdíjas és nem peda-

gógusként alkalmazott szakértõ esetén a pedagógus-mun-

kakörben történõ alkalmazásnak megfelelõ besorolás sze-

rinti pedagógusbért kell alapul venni.

(2) A 155. § (7) bekezdése szerinti esetben a szakértõ

utazási és esetleges szállásköltségeit az ellenõrzés által

érintett intézmény fenntartója biztosítja a szakértõ által be-

mutatott számla ellenében. Egyéb esetben a szakértõ költ-

ségtérítésre nem jogosult.

XVI. FEJEZET

A NEM AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ

KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE

VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

60. A mûködési engedély kiadására

vonatkozó eljárási szabályok

157. §

(1) A nem az állami intézményfenntartó központ (a to-

vábbiakban: Központ) által fenntartott nevelési-oktatási in-

tézmények mûködésének megkezdéséhez szükséges enge-

dély iránti kérelmet az intézmény nyilvántartásba vételét

követõ hat hónapon belül lehet benyújtani az intézmény

székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A telephely-

re vonatkozó mûködési engedély kiadása iránti kérelmet

a telephely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyúj-

tani. A telephelyre vonatkozó mûködési engedély kiadása

tárgyában a telephely szerint illetékes kormányhivatal az in-

tézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal véle-

ményének kikérésével hoz határozatot. A határozatot meg

kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak

is, amely a mûködési engedélyt a telephelyre vonatkozó

mûködési engedéllyel egységes szerkezetben adja ki.

(2) Új nevelési-oktatási intézmény indítása esetén, vala-

mint az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerinti esetekben a terve-

zett indítás vagy az átszervezés, fenntartóváltás évének

május utolsó munkanapjáig nyújthatja be a fenntartó a kor-

mányhivatalhoz az intézmény mûködésének megkezdésé-

hez szükséges engedély iránti kérelmet. Az Nkt. 84. §

(8) bekezdésében meghatározott egyéb átszervezés eseté-

ben a benyújtási határidõ július utolsó munkanapja.

158. §

(1) A kormányhivatal a nem a Központ által fenntartott

nevelési-oktatási intézmény mûködésének megkezdésé-

hez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos eljárása

keretében vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény

mûködéséhez rendelkezésre álló vagy felmenõ rendszer-

ben megteremthetõ személyi, tárgyi, munkavédelmi, tûz-

védelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek biztosít-

ják-e a nevelõ, oktató munka folyamatos, hosszú távú, biz-

tonságos, egészséges, szakszerû megszervezését.

(2) A kormányhivatal határozatában feltünteti

a) az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét,

b) a nevelési-oktatási intézmény nevét, típusát, OM

azonosítóját, adószámát, székhelyét, valamennyi telephe-

lyét, tagintézményét, pénzforgalmi számlaszámát,

c) feladatellátási helyenként az ellátott alapfeladatokat,

szakfeladatokat jogszabály szerinti megnevezéssel,

d) iskola esetén az évfolyamok számát, az oktatás mun-

karendjét,

e) feladatellátási helyenként azt a legmagasabb gyer-

mek- és tanulólétszámot, amelyet a nevelési-oktatási in-

tézmény fogadni képes,

f) sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók ellátása

esetén a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékos-

ságnak a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai neve-

lésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók is-

kolai oktatásának irányelve szerinti meghatározását,

g) szakképzés esetén a szakképesítés megnevezését,

azonosító számát és szakközépiskola esetén az ágazat

megnevezését az Országos Képzési Jegyzékben meghatá-

rozottak szerint, feladatellátási helyenként és munkaren-

denként,

h) alapfokú mûvészetoktatás esetén feladatellátási he-

lyenként a mûvészeti ágakat, azon belül a tanszakok meg-

nevezését,

i) az intézmény gazdálkodásának módját.

(3) Ha az engedélyezési eljárás arra irányul, hogy a ne-

velési-oktatási intézmény székhelye vagy telephelye má-
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sik nevelési-oktatási intézmény által használt épületben le-

gyen, az engedélyezési eljárásban

a) be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntar-

tójának hozzájáruló nyilatkozatát,

b) meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevé-

kenységre az adott épület használatba vételi engedélye ki-

terjed-e,

c) meg kell vizsgálni, hogy az épület befogadóképessé-

ge alapján biztosított-e a nevelési-oktatási intézmények

együttes zavartalan mûködése, és

d) meg kell vizsgálni, hogy nem lépik-e át a befogadó

intézmény alapító okiratában engedélyezett maximális lét-

számot.

(4) Ha a szakképzõ iskola fenntartója saját gyakorlati okta-

tási hely hiányában úgy nyilatkozik, hogy a gyakorlati képzés

folytatója részben vagy egészben nem a szakképzõ iskola,

a kormányhivatal az (1) bekezdésben foglalt eljárása kereté-

ben vizsgálja a szakképzési törvényben kijelölt, a gyakorlati

képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartását ve-

zetõ szerv bevonásával, hogy a nyilatkozatban megjelöltek

szerint a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak-e.

(5) Ha a határozatban szereplõ adatokban változás kö-

vetkezik be, a kormányhivatal – figyelemmel az (1) bekez-

désben foglaltakra – határozatot ad ki a kiegészítéssel

vagy a módosítással egységes szerkezetben. Ha a nevelé-

si-oktatási intézmény feladata, feladatellátási helye meg-

változik, a kormányhivatal a mûködési engedély kiadása

érdekében indított eljárásban azokat a feltételeket vizsgál-

ja, amelyeket a változás érintett.

(6) Ha a kormányhivatal megtagadja a mûködési enge-

dély kiadását, továbbá ha a törvényességi ellenõrzés kere-

tében talált törvénysértés megszüntetésérõl a fenntartó

a megadott határidõn belül nem intézkedett, a kormányhi-

vatal a mûködési engedélyt visszavonja, a nevelési-oktatá-

si intézményt törli a nyilvántartásból. Ezt a rendelkezést

nem lehet alkalmazni, ha a nevelési-oktatási intézményt

a települési önkormányzat vagy a települési, területi, or-

szágos nemzetiségi önkormányzat tartja fenn.

61. A mûködési engedély iránti kérelem adattartalmára

és mellékleteire vonatkozó szabályok

159. §

(1) A mûködési engedély iránti kérelemnek tartalmaz-

nia kell

a) a mûködési engedély iránti kérelem tárgyát,

b) a nevelési-oktatási intézményt nyilvántartásba vevõ

szerv nevét, címét, a nyilvántartásba vételrõl szóló határo-

zat számát, keltét,

c) az alapító nevét, mûködési formáját, nyilvántartásba

vételének formáját és azonosítóját, székhelyét, értesítési

címét,

d) a fenntartó nevét, mûködési formáját, nyilvántartásba

vételének formáját és azonosítóját, székhelyét, értesítési

címét,

e) a nevelési-oktatási intézmény hivatalos nevét, az in-

tézmény típusát, székhelyét,

f) a nevelési-oktatási intézmény székhelyére és minden

telephelyére vonatkozóan külön-külön

fa) az ott ellátott feladatokat,

fb) az épület tulajdonosának megnevezését,

fc) amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa,

az épület feletti rendelkezési jog idõtartamának kezdõ és

befejezõ dátumát,

fd) a köznevelési feladat megkezdésének tervezett dátu-

mát,

fe) az épületbe felvehetõ maximális gyermek-, tanuló-

létszámot,

ff) a tantermek számát,

fg) a tantermek alapterületét,

fh) a tervezett évfolyamok felsorolását,

fi) az óvodai csoportszobák számát,

fj) az óvodai csoportszobák alapterületét,

fk) a tervezett óvodai csoportok számát,

fl) az óvoda napi nyitvatartási idejét, a nyitás és a zárás

idõpontját,

fm) szakképzés esetén a szakképesítés megnevezését,

azonosító számát és szakközépiskola esetén az ágazat

megnevezését az Országos Képzési Jegyzékben meghatá-

rozottak szerint, a gyakorlati képzés megszervezésének

módját (iskolai tanmûhely, tanulószerzõdés alapján, meg-

állapodás keretében, munkarendenként),

fn) alapfeladatonként és munkarendenként a legmaga-

sabb gyermek- és tanulói létszámot,

g) a nevelési-oktatási intézmény feladatával, mûködésé-

vel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, sajátosságokat, beje-

lentéseket.

(2) A mûködési engedély iránti kérelemhez eredetiben

vagy másolatban – másolat esetén az eljárás során a kor-

mányhivatal kérheti az eredeti dokumentum bemutatását –

csatolni kell

a) a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát, vala-

mint a nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs határozatot,

b) a pedagógiai programot,

c) fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához

szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek feletti

rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény mûködésé-

hez legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (tu-

lajdoni lap, megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat),

d) annak igazolását, hogy a helyiségek a nevelési-okta-

tási intézmény feladatainak ellátására alkalmasak (haszná-

latba vételi engedély, hatósági bizonyítvány),

e) szakképzésben részt vevõ iskola esetén annak ismer-

tetését, hogy a gyakorlati oktatást milyen módon szervezik

meg, saját gyakorlati oktatási hely hiányában a gyakorlati

oktatási hely biztosítására kötött megállapodást vagy nyi-

latkozatot arról, hogy a gyakorlati képzést tanulószerzõdés

alapján végzik,

f) a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan kü-

lön-külön a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzé-

ket – a 161. § (1) bekezdése szerinti kötelezõ (minimális) esz-

köz- és felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elké-
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szítve, külön feltüntetve a testnevelési és a gyakorlati

foglalkozások megtartását szolgáló helyiségeket –, valamint

a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a mûködés megkezdésé-

hez, a nevelõ, oktató munkához szükséges, jogszabályban

meghatározott tárgyi feltételek rendelkezésre állnak vagy fo-

kozatosan megteremthetõk, felmenõ rendszerben történõ ok-

tatásszervezés esetén az eszközök és felszerelések beszerzé-

sének ütemtervét, szakképzésben részt vevõ iskola esetén

a gyakorlati képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket,

g) a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan

külön-külön az óvodai nevelésben, az iskolai nevelésben-

oktatásban foglalkoztatott pedagógusok, óraadók listáját,

feltüntetve a pedagógusok nevét, végzettségét és szakkép-

zettségét, iskola esetén tantárgyi bontásban, valamint a pe-

dagógus-végzettséget tanúsító oklevél kiállítóját és az okle-

vél számát, a tantárgyfelosztást, továbbá a mûködéshez

szükséges többi alkalmazott nevét, végzettségét és szakkép-

zettségét, foglalkoztatásuk módját és idõtartamát, valamint

a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a mûködés megkezdé-

séhez, a nevelõ, oktató munkához szükséges, jogszabályban

meghatározott személyi feltételek biztosítottak,

h) a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához

ha) a nevelési-oktatási intézmény egészére vonatkozóan

székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan együt-

tesen részletes kimutatást arról, hogy az intézmény te-

vékenységét milyen forrásokból finanszírozzák, a forrá-

sok között feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre

álló készpénzt, a befektetett eszközök és forgóeszközök

értékét, a tervezett bevételi forrásokat, az állami támoga-

tást és hozzájárulást, a köznevelési szerzõdés alapján járó

kiegészítõ támogatás mértékét, az egyházi kiegészítõ tá-

mogatást, az elõírt tandíjat, az alapítványi támogatást,

a bankhitelt, minden egyéb bevételt, bármilyen, a mûkö-

déshez felhasználható tárgyi vagy pénzbeli juttatást, a te-

vékenységben való ingyenes közremûködést,

hb) a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költség-

vetést, amely tartalmazza a mûködéshez szükséges befek-

tetett eszközök és forgóeszközök beszerzési értékét, a do-

logi és személyi kiadások összegét, utóbbiba beleértve az

alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói juttatá-

sok költségeit, valamint

hc) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellá-

tásához szükséges fedezetet biztosítja.

62. Az egyházi és más nem állami,

nem települési önkormányzati fenntartású

nevelési-oktatási intézmény

fenntartói tevékenységének törvényességi ellenõrzése

160. §

A kormányhivatal az egyházi és más nem állami, nem

települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási in-

tézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellen-

õrzése keretében különösen azt vizsgálja, hogy

a) van-e joga a fenntartónak a tevékenység folytatásá-

hoz,

b) összhangban áll-e az alapító okirat, a mûködés meg-

kezdéséhez szükséges engedély és a pedagógiai program,

c) a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerû

mûködése érdekében milyen intézkedéseket tettek,

d) a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsá-

tott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott

feladatok végrehajtását, a 161. § (1) bekezdése szerinti kö-

telezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben fog-

laltak meglétét,

e) a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosít-

ja-e az Nkt.-ben meghatározott feladatok ellátását,

f) az Nkt. 23. § (3) bekezdése szerinti ütemtervben fog-

laltak teljesülnek-e,

g) egyházi fenntartó esetében az SZMSZ jóváhagyásá-

val kapcsolatos eljárás törvényes-e,

h) a nevelési-oktatási intézmény vezetõjének alkalma-

zása törvényes-e,

i) vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény

pedagógiai programjában meghatározott feladatok végre-

hajtását, a szakmai munka eredményességét,

j) a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az

elõírt egyeztetési kötelezettségét.

XVII. FEJEZET

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

KÖTELEZÕ FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

63. Az eszköz- és felszerelési jegyzék

161. §

(1) A 2. melléklet határozza meg azokat a kötelezõ (mini-

mális) eszközöket és felszereléseket, továbbá helyiségeket,

amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek rendelkez-

niük kell [a továbbiakban: kötelezõ (minimális) eszköz- és

felszerelési jegyzék].

(2) A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék-

ben foglaltak a nevelési-oktatási intézmény részére fenntartó-

ra tekintet nélkül kötelezõek, ha az intézmény mûködésének

megkezdéséhez szükséges engedélyt a rendelet hatálybalépé-

se után adják ki, vagy ha az állami, önkormányzati fenntartá-

sú nevelési-oktatási intézmény a rendelet hatálybalépése után

kezdi meg a tevékenységét.

(3) A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegy-

zékben meghatározott eszközöket és felszereléseket az

alapító okiratban meghatározott tevékenységhez kell biz-

tosítani. Az egyházi és magánintézmény esetén a kötelezõ

eszközök és felszerelések meglétének vizsgálatához a mû-

ködés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatáro-

zottakat is figyelembe kell venni.

(4) Ha az óvoda, kollégium fokozatosan kezdi meg te-

vékenységét, az eszközöket és felszereléseket a ténylege-
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sen ellátott feladatokhoz kell fokozatosan megteremteni.

Ha az iskola nem valamennyi évfolyamon kezdi meg tevé-

kenységét, az eszközöket és felszereléseket felmenõ rend-

szerben lehet beszerezni oly módon, hogy – a nevelõ és ok-

tató munka megkezdésekor, ezt követõen felmenõ rend-

szerben – az adott évfolyam mellett legalább a következõ

évfolyam indításához szükséges eszközök és felszerelések

rendelkezésre álljanak. Új iskola, kollégium indítása ese-

tén az induló könyvtári állományba tartozó dokumentu-

mok száma nem lehet kevesebb az elõírt állomány ötven

százalékánál. A teljes könyvtári dokumentumállományt

három év alatt kell elérni.

(5) Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott

szakképesítésre történõ felkészítés szakmai tantárgyai ok-

tatásához szükséges feltételeket a szakképzésre vonatkozó

jogszabályok határozzák meg.

(6) A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszkö-

zök és felszerelések minimumát a szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményének eszköz- és felszerelési jegyzéke

tartalmazza.

162. §

(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény több feladatellátási

helyen mûködik, a kötelezõ (minimális) eszköz- és felszere-

lési jegyzékben meghatározottakat nem kell minden fel-

adatellátási helyen teljesíteni, feltéve, hogy azok a tanulók,

akiknek a feladatellátási helyén az adott helyiség, eszköz,

felszerelés nem áll rendelkezésre, aránytalan teher és több-

letköltség, továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének

sérelme nélkül igénybe tudják venni azokat a másik feladat-

ellátási helyen.

(2) Amennyiben a mindennapos testnevelés megszerve-

zése érdekében további tornaszoba, tornaterem kialakítása

válik szükségessé, annak biztosítása – amennyiben az

a gyermeknek, tanulónak aránytalan terhet és többletkölt-

séget nem jelent – tornateremmel, tornaszobával rendelke-

zõ más nevelési-oktatási intézménnyel vagy sportolásra

alkalmas létesítmény üzemeltetõjével kötött megállapodás

alapján is teljesíthetõ a helyiség használati jogának és

rendjének írásbeli rögzítésével.

(3) Az aulára vonatkozó elõírások megtartása nem köte-

lezõ abban az esetben, ha a nevelési-oktatási intézmény-

ben vagy annak közelségében található közösségi tér ren-

delkezik azokkal a funkciókkal, amelyekre az aula szolgál.

(4) Az orvosi szobára vonatkozó elõírások megtartása

nem kötelezõ abban az esetben, ha – az óvoda-, isko-

la-egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint – a gyerme-

kek, tanulók ellátása a nevelési-oktatási intézmény közel-

ségében található egészségügyi intézményben megold-

ható. Azon nevelési-oktatási intézmények esetében, ahol

az orvosi szobára vonatkozó elõírások megtartása nem kö-

telezõ, a szûrõvizsgálatok végzésére olyan helyiséget kell

biztosítani, amelynek felszereltsége az iskola-egészség-

ügyi ellátás adminisztratív tevékenységeinek és a védõnõi

szûréseknek a kivitelezésére elegendõ. Gyógypedagógiai,

konduktív pedagógiai óvodában és iskolában orvosi szo-

bát minden esetben helyben kell kialakítani.

(5) A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegy-

zékben meghatározott eszközök és felszerelések helyette-

síthetõk az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó,

korszerû eszközzel, felszereléssel.

(6) A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegy-

zékben felsorolt helyiségek kialakítására elõírt követelmé-

nyek teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, vagy

a nemzeti szabvánnyal azonos vagy azzal egyenértékû épí-

tési és mûszaki elõírásoknak megfelel az épület. Amennyi-

ben a nemzeti szabvány vagy a nemzeti szabvánnyal azo-

nos, továbbá azzal egyenértékû építési és mûszaki elõírás

eltér az e rendelet mellékletben meghatározott követel-

ménytõl, abban az esetben a kötelezõ (minimális) eszköz-

és felszerelési jegyzék rendelkezése az irányadó.

(7) A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék-

ben felsorolt helyiségekre elõírt követelmények teljesülnek,

ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó

nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal

azonos, továbbá azzal egyenértékû építési és mûszaki elõírá-

soknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba alap-

területe nem lehet kevesebb mint 2,0 m
2
/fõ.

64. Az iskolai, kollégiumi könyvtár mûködésére,

eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok

163. §

(1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollé-

gium mûködéséhez, pedagógiai programjának megvaló-

sításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges

dokumentumok rendszeres gyûjtését, feltárását, megõr-

zését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és

mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati is-

meretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-peda-

gógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályoz-

za mûködésének és igénybevételének szabályait. E rendelet

határozza meg azokat az elõírásokat, amelyeket minden is-

kolai, kollégiumi könyvtár mûködtetésénél meg kell tartani,

továbbá amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybe-

vételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el

kell készíteni.

(3) A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi

a) a gyûjtõköri szabályzat,

b) a könyvtárhasználati szabályzat,

c) a könyvtárostanár, könyvtáros munkaköri leírása,

d) a katalógus szerkesztési szabályzata,

e) a tankönyvtári szabályzat.

(4) Az iskolai, kollégiumi könyvtár állományába csak

a könyvtár gyûjtõkörébe tartozó dokumentum vehetõ fel.

(5) A tankönyveket külön gyûjteményként kell kezelni,

a külön gyûjtemény nyilvántartásának és használatának sa-

játos szabályait a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.
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(6) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét – elfo-

gadása elõtt – iskolai könyvtár szakterületen köznevelési

szakértõi tevékenység folytatására jogosult szakértõvel kell

véleményeztetni.

164. §

(1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár nyilvános könyvtári

feladatokat is elláthat, ha azt a könyvtárat mûködtetõ isko-

la, kollégium alapító okirata lehetõvé teszi, továbbá az is-

kola, kollégium vezetõjének kezdeményezésére bejegyez-

ték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.

(2) A nyilvános könyvtár iskolai, kollégiumi könyvtár

feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre az alapító okira-

ta feljogosítja, továbbá iskolai, kollégiumi könyvtárosta-

nárt, könyvtárostanítót alkalmaz, és megfelel az e rende-

letben meghatározott követelményeknek.

165. §

(1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alap-

követelménye

a) legalább egy olyan, a használók által könnyen meg-

közelíthetõ helyiség, amely alkalmas az állomány (állo-

mányrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy is-

kolai osztály egyidejû foglalkoztatására,

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére meg-

felelõ idõpontban a nyitva tartás biztosítása.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtárnak rendelkeznie

kell a különbözõ információhordozók használatához, az

újabb dokumentumok elõállításához, a könyvtár mûködte-

téséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus

építéséhez szükséges eszközökkel.

(3) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a töb-

bi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai-szakmai

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyil-

vános könyvtárakkal, és együttmûködik az iskola székhe-

lyén mûködõ közkönyvtárral.

(4) A könyvtárostanár a nevelõ-oktató tevékenységét

könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.

166. §

(1) Az iskolai könyvtár alapfeladata

a) gyûjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, õr-

zése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgál-

tatásokról,

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyv-

tár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások

tartása,

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos hely-

ben használatának biztosítása,

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a

tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítõ feladata

a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tar-

tása,

b) a nevelõ-oktató munkához szükséges dokumentu-

mok többszörözése,

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtá-

rak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmé-

nyekben mûködõ könyvtárak, a nyilvános könyvtárak do-

kumentumairól, szolgáltatásairól,

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésé-

nek biztosítása,

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és infor-

mációcserében.

(3) Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatáro-

zottakon kívül közremûködik az iskolai tankönyvellátás

megszervezésében, lebonyolításában.

167. §

(1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyûjteményét a helyi

pedagógiai programnak megfelelõen, a tanulók és a peda-

gógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni.

(2) A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumen-

tumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron

kívül elhelyezett dokumentumokról lelõhely-nyilvántartást

kell vezetni.

(3) A könyvtár SZMSZ-ében kell meghatározni az isko-

lai, kollégiumi könyvtár

a) könyvtárhasználóinak körét,

b) a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett

változások bejelentésének módját,

c) a szolgáltatások igénybevételének feltételeit,

d) a könyvtárhasználat szabályait,

e) a nyitva tartás, kölcsönzés idejét, a nyitva tartás és

a kölcsönzés módját és idejét,

f) a tankönyvtári szabályzatot, a tartós tankönyvekre vo-

natkozó szabályokat,

g) katalógusszerkesztési szabályzatot,

h) a könyvtárostanár, könyvtárostanító munkaköri leírását.

(4) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meg-

határozó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni.

XVIII. FEJEZET

A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEKKEL

ÖSSZEFÜGGÕ FELADATOK

65. A nevelési-oktatási intézmény

baleset-megelõzési tevékenysége,

a tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége

168. §

(1) Az óvoda, iskola, kollégium SZMSZ-ében kell meg-

határozni a nevelési-oktatási intézmény vezetõinek, peda-

gógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait a ta-

nuló- és gyermekbalesetek megelõzésében és a baleset

esetén (intézményi védõ, óvó elõírások).
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(2) A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási idõ-

ben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, vé-

delmét, figyelemmel a baleset-megelõzés szempontjaira.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben

a) olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas

a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási

formák kialakítására,

b) a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelé-

si-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell

alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet

megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelõ-

zési ismereteket a fõbb közúti közlekedési balesetek, a

mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, vala-

mint az esés témakörében,

c) fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törek-

võ viselkedését.

169. §

(1) A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett ta-

nuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.

(2) A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és

gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek

során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi

és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért fele-

lõs miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében

lévõ elektronikus jegyzõkönyvvezetõ rendszer segítségével

kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt

átmenetileg nincs lehetõség, jegyzõkönyvet kell felvenni.

A jegyzõkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton

kitöltött jegyzõkönyvek kivételével – a kivizsgálás befeje-

zésekor, de legkésõbb a tárgyhót követõ hónap nyolcadik

napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus

úton kitöltött jegyzõkönyv kinyomtatott példányát, a papír-

alapú jegyzõkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak,

kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülõnek. A jegyzõkönyv

egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében

meg kell õrizni.

(3) Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt

a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet be-

fejezni, akkor azt a jegyzõkönyvben meg kell indokolni.

(4) Amennyiben a baleset súlyosnak minõsül, akkor azt

a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok

közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy szemé-

lyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú mun-

kavédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személyt kell be-

vonni.

(5) Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amely-

nek bekövetkezésétõl számított kilencven napon belül a

sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüg-

gésben életét vesztette),

b) valamely érzékszerv (érzékelõképesség) elvesztését

vagy jelentõs mértékû károsodását,

c) a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszé-

lyes sérülését, egészségkárosodását,

d) a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj

vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesz-

tése, továbbá ennél súlyosabb esetek),

e) a beszélõképesség elvesztését vagy feltûnõ eltorzulá-

sát, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását

okozza.

(6) Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat ál-

tal tartott foglalkozás alatt következik be, a jelentési köte-

lezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.

(7) A nem állami intézményfenntartó a részére megkül-

dött papír alapú jegyzõkönyvet nyolc napon belül megkül-

di a nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges

engedélyt kiállító kormányhivatal részére.

(8) A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartó-

tól, a Központ a nevelési-oktatási intézménytõl érkezett,

nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzõkönyvet

a naptári félévet követõ hónap utolsó napjáig megküldi az

oktatásért felelõs minisztérium részére.

(9) A nevelési-oktatási intézménynek lehetõvé kell ten-

ni az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék, ezek

hiányában a szülõi szervezet, közösség és az iskolai diák-

önkormányzat képviselõje részvételét a tanuló- és gyer-

mekbaleset kivizsgálásában.

(10) Minden tanuló- és gyermekbalesetet követõen meg

kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek meg-

elõzésére.

66. A tanulók által nem,

vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek

170. §

(1) Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesz-

tés, ipari gázpalack, valamint tartály felszerelése az épüle-

ten szakkivitelezõ által folytatott építési, felújítási, javítási

munka kivételével nem végezhetõ.

(2) A szakképzésben történõ gyakorlati képzés során az

adott szakma elsajátításához szükséges bemutatás és esz-

közhasználat esetét kivéve a tanuló által nem használható

gép, eszköz különösen:

a) a villamos köszörûgép,

b) a barkácsgép faesztergálásra,

c) a faipari szalagfûrész, a körfûrész, a kombinált gyalu-

gép,

d) a szalagfûrészlap-hegesztõ készülék, valamint

e) a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek

minõsített gép, eszköz.

(3) A tízévesnél idõsebb tanulók által pedagógus fel-

ügyelete és irányítása mellett használható eszköz, gép:

a) a villamos fúrógép,

b) a barkácsgép a következõ tartozékokkal: korong- és

vibrációs csiszoló, dekopírfûrész, polírkorong,

c) a törpefeszültséggel mûködõ forrasztópáka,
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d) a 220 V feszültséggel mûködõ, kettõs szigetelésû

úgynevezett „pillanat”-forrasztópáka,

e) a villamos háztartási gép,

f) a segédmotoros kerékpár, szerelési gyakorlathoz (az

üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló),

g) a kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot

és a motort nem kezelheti a tanuló).

XIX. FEJEZET

KÜLÖNLEGES PEDAGÓGIAI CÉLOK

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ IGAZODÓ NEVELÉS-

ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI MEGOLDÁSOK

67. A képességkibontakoztató

és az integrációs felkészítés szabályai

171. §

(1) Az általános iskola és a középfokú iskola a tanuló

szociális helyzetébõl és fejlettségébõl eredõ hátrányának

ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató vagy in-

tegrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között

a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoz-

tatása, fejlõdésének elõsegítése, a tanuló tanulási, to-

vábbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Integrációs

felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoz-

tató felkészítésben részt vevõ tanulók, akik egy osztály-

ba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal

a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibonta-

koztató felkészítésben. A képességkibontakoztató és az

integrációs felkészítés (a továbbiakban: képességkibonta-

koztató felkészítés) megszervezése nem járhat együtt a

halmozottan hátrányos helyzetû tanulók elkülönítésével.

(2) A képességkibontakoztató felkészítés keretében –

a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva – biztosítja az iskola

a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kap-

csolatos pedagógiai feladatokat,

b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítõ

programot,

c) a szociális hátrányok enyhítését segítõ pedagógiai te-

vékenységet.

(3) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ

tanulók nevelése-oktatása a többi tanulóval együtt, azonos

osztályban, csoportban folyik.

(4) A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt ve-

võ tanulók nevelése-oktatása, tudásának értékelése az ok-

tatásért felelõs miniszter által kiadott program alkalmazá-

sával történik.

(5) A képességkibontakoztató felkészítésben az a tanuló

vesz részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésé-

nek 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzetû-

nek minõsül. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók

számának megállapításánál a sajátos nevelési igényû hal-

mozottan hátrányos helyzetû tanulókat csak akkor kell

figyelembe venni, ha iskolai nevelésük, oktatásuk a többi

tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, csoportban

történik. Azokat a sajátos nevelési igényû tanulókat, akik

a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott iskolai

tagozaton, osztályban, csoportban teljesítik tankötelezett-

ségüket, és akikrõl a szakértõi bizottság által kiadott szak-

vélemény megállapította, hogy kizárólag a többi tanulótól

elkülönítetten oktathatóak, a halmozottan hátrányos hely-

zetû tanulók számának, arányának meghatározására irá-

nyuló valamennyi számításnál figyelmen kívül kell hagy-

ni. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók e rendelet

alapján meghatározott száma, aránya az adott tanév során

az adott tanév októberi létszámstatisztikában megállapított

létszámhoz, arányhoz igazodik.

(6) Az iskola igazgatója felveheti a képességkibontakoz-

tató felkészítésbe azt a tanulót is, aki nem halmozottan hát-

rányos helyzetû, feltéve, hogy a tanuló hátrányos helyzetû-

nek minõsül. Az így felvehetõ tanulók létszáma azonban

nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képességki-

bontakoztató felkészítésben részt vevõ tanulók létszámának

harminc százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve.

172. §

(1) A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevõ

tanuló – az oktatásért felelõs miniszter által kiadott prog-

ram szerinti egyéni fejlesztési terv alapján történõ – hala-

dását, fejlõdését, továbbá az ezeket hátráltató okokat az

osztályfõnök és az egyéni fejlesztésben részt vevõ pedagó-

gusok legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre

meg kell hívni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a tanuló

szülõjét, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõst, indokolt

esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a ne-

velési tanácsadó képviselõjét.

(2) A képességkibontakoztató felkészítést az intézmény

a külön jogszabályban erre kijelölt szervezettel kötött

együttmûködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai

támogatásával szervezi meg, amely szakmai szolgáltatás ki-

terjed az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-

mozdításáról szóló törvény 31. §-a szerinti önkormányzati

intézkedési terv közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési

terve elkészítésének támogatására is. A szervezet minõség-

irányítási követelményeknek megfelelõ szakmai támogató

rendszert épít ki és mûködtet a minõségi pedagógiai szol-

gáltatáshoz történõ hozzáférés érdekében, továbbá a képes-

ségkibontakoztató felkészítésben részt vevõ intézmény az

érintett tanuló programnak megfelelõ fejlesztése céljából

készített intézményi fejlesztési terv megvalósításában törté-

nõ elõrehaladás folyamatos nyomon követése mellett szak-

mai-módszertani fejlesztõ munkát végez.

(3) Nem nyújtható többlettámogatás a képességkibonta-

koztató felkészítéshez, ha

a) az általános iskola székhelye és tagintézménye, tagin-

tézményei azonos településen, azonos fõvárosi kerületben

mûködnek, és ezek között az adott székhelyre, tagintéz-

ménybe járó halmozottan hátrányos helyzetû tanulók lét-

számának az adott székhelyre, tagintézménybe járó összes

tanuló létszámához viszonyított aránya eltérõ, amennyi-
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ben ez az eltérés bármely két tagintézmény, továbbá bár-

mely tagintézmény és a székhely között meghaladja – tört

létszám esetében felfelé kerekítve – a huszonöt százalék-

pontot. A különbözõ településen lévõ székhely és tagintéz-

mények esetén az eltérést csak az adott településen lévõ

székhely, tagintézmények esetében kell vizsgálni;

b) az általános iskolában évfolyamonként több osztály

mûködik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a hal-

mozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának az osz-

tályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya

(a továbbiakban: osztályon belüli arány) eltérõ az osztá-

lyok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja – tört

létszám esetében felfelé kerekítve – a huszonöt százalék-

pontot. Tagintézmények esetén az eltérést csak az adott

tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben bármely

feladatellátási helyen összevont osztály és nem összevont

osztály egyaránt mûködik, az összevont osztály osztályon

belüli arányát az összevonásban érintett évfolyamok osz-

tályon belüli arányának átlagával kell összehasonlítani;

c) a településen, a fõvárosi kerületben több általános is-

kola mûködik, és azok bármelyikében a halmozottan hát-

rányos helyzetû tanulók iskolán belüli aránya a településen

vagy az adott kerületben mûködõ összes iskolában a hal-

mozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának a tele-

pülés vagy az adott kerület összes iskolájába járó tanulók

létszámához viszonyított arányához (a továbbiakban: tele-

pülési arány) képest – tört létszám esetében felfelé kerekít-

ve – több mint huszonöt százalékponttal eltér.

(4) A (3) bekezdés c) pontja tekintetében a települési arány

megállapításához a nem állami intézményfenntartó által mû-

ködtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell, ha köz-

nevelési megállapodás alapján vagy az Nkt. 32. § (2) bekez-

dése szerinti egyoldalú nyilatkozattal közremûködik az ön-

kormányzati feladatellátásban, figyelembe véve az Nkt. 31. §

(2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. A nem állami intéz-

ményfenntartó által mûködtetett iskolák esetében az arány-

számítást a helyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-

dási hellyel rendelkezõ tanulókra kell vonatkoztatni.

(5) A képességkibontakoztató felkészítést valamennyi

évfolyamon, osztályban meg kell szervezni abban az eset-

ben, ha az adott osztályban van halmozottan hátrányos

helyzetû tanuló. Ha valamelyik osztályban nincs halmo-

zottan hátrányos helyzetû tanuló, az osztályban a képes-

ség-kibontakoztató felkészítést nem lehet megszervezni.

(6) E § alkalmazásában általános iskola alatt többcélú

intézmény esetén az általános iskolai intézményegységet

kell érteni.

68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése

173. §

(1) Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-

kek számára az oktatásért felelõs miniszter által kiadott sze-

mélyiségfejlesztõ, tehetséggondozó, felzárkóztató program

szerint óvodai fejlesztõ programot szervez. Az óvodai fej-

lesztõ programban az a gyermek vehet részt, aki a köz-

oktatási törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján

halmozottan hátrányos helyzetûnek minõsül. Az óvoda veze-

tõje felveheti az óvodai fejlesztõ programba azt a gyermeket

is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetû, feltéve, hogy

a gyermek hátrányos helyzetûnek minõsül. Az így felvehetõ

gyerekek létszáma azonban nem haladhatja meg – tört lét-

szám esetén felfelé kerekítve – az adott csoportba felvett,

óvodai felkészítésben részt vevõ gyermekek létszámának

tizenöt százalékát.

(2) Az óvodai fejlesztõ program keretében – a gyermek

igényéhez igazodva – biztosítja az óvoda

a) a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai fel-

adatokat,

b) a szociális hátrányok enyhítését segítõ pedagógiai te-

vékenységet,

c) az együttmûködések kialakítását azokkal a szolgála-

tokkal, amelyek a gyermekek óvodai nevelése során a szü-

lõket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatáso-

kat biztosítanak.

(3) Az óvodai fejlesztõ program szervezésének feltéte-

le, hogy az adott nevelési évben az óvoda, tagóvoda felvé-

teli körzetében élõ, óvodás korú halmozottan hátrányos

helyzetû gyermekeknek korcsoportonként legalább hetven

százaléka részt vesz az óvodai nevelésben, továbbá az

óvodában, tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetû

gyermekek aránya – tört létszám esetén felfelé kerekítve –

eléri a tíz százalékot.

(4) Amennyiben az óvodában, az adott feladatellátási

helyen korcsoportonként több párhuzamos csoport mûkö-

dik, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek létszá-

mának a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyí-

tott aránya és a párhuzamos csoport ugyanezen aránya

közti eltérés nem haladhatja meg a huszonöt százalékpon-

tot. E rendelkezést vegyes csoportok között is alkalmazni

kell abban az esetben, amennyiben az adott feladatellátási

helyen több vegyes csoport mûködik. Vegyes csoport ese-

tében a vegyes csoportba járó halmozottan hátrányos hely-

zetû gyermekek aránya és az óvoda, tagóvoda egészé-

ben a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya

közötti eltérés nem haladhatja meg – tört létszám esetén

felfelé kerekítve – a huszonöt százalékpontot.

(5) Az óvodai fejlesztõ programban részt vevõ gyermek

– az oktatásért felelõs miniszter által kiadott program sze-

rinti egyéni fejlesztési terv alapján történõ – haladását, fej-

lõdését, továbbá az ezeket hátráltató okokat az egyéni fej-

lesztésben résztvevõ pedagógusok legalább háromhavonta

értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a gyermek szülõjét

és indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámható-

ság, valamint a nevelési tanácsadást végzõ pedagógiai

szakszolgálat képviselõjét.

(6) Az óvodai fejlesztõ programot az intézmény a külön

jogszabályban erre kijelölt szervezettel kötött együttmû-

ködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai támoga-

tásával szervezi meg. E szakmai szolgáltatás kiterjed az
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egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításá-

ról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti önkor-

mányzati intézkedési terv közoktatási esélyegyenlõségi

intézkedési terve elkészítésének támogatására is. A szer-

vezet az óvodai fejlesztõ program vonatkozásában a 172. §

(2) bekezdésében foglaltak szerint nyújt szakmai támo-

gatást.

69. A Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Kollégiumi Programja

174. §

(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollé-

giumi Programjában részt vehet az a kollégium és középis-

kola, amelynek célja megteremteni a feltételeket ahhoz,

hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, to-

vábbá a különbözõ társadalmi hátránnyal küzdõ tanulók

megkezdhessék és sikeresen befejezhessék a középfokú

tanulmányaikat, középiskolai végzettséget szerezhesse-

nek, továbbá javuljanak esélyeik a felsõfokú tanulmányok

megkezdésében.

(2) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégi-

umi Programjában részt vevõ kollégium kiválasztása az ok-

tatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által ki-

írt nyilvános pályázat útján történik. A pályázatot az oktatá-

sért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján

kell meghirdetni.

(3) A pályázatokat az e célra létrehozott döntés-elõké-

szítõ bizottság bírálja el a pályázati határidõ lejártát követõ

harminc napon belül, majd a támogatásról javaslatot tesz

az oktatásért felelõs miniszternek. A javaslattételtõl szá-

mított tizenöt napon belül a gyõztes pályázók nevét az ok-

tatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hon-

lapján nyilvánosságra kell hozni.

(4) A döntés-elõkészítõ bizottság háromtagú, amelybe

az oktatásért felelõs miniszter delegálja az Arany János

Programiroda vezetõjét, a Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Kollégiumi Programja mentori tanácsadó tes-

tületének egy tagját és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvé-

delmi Szövetség egy tagját. A bizottság maga határozza

meg mûködésének rendjét, azzal a megkötéssel, hogy dön-

tését egyszerû szótöbbséggel hozza. A tagokat a tevékeny-

ségük ellátásáért díjazás nem illeti meg.

(5) A pályázathoz csatolni kell

a) a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiu-

mi Programjának indítására és az alapító okirat ennek

megfelelõ módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot,

b) a fenntartónak a pályázaton való részvételt támogató

nyilatkozatát,

c) a kollégium – a Kollégiumi nevelés országos alap-

programjának kiadásáról szóló rendeletben foglalt, a Hát-

rányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Prog-

ramjának követelményei szerint elkészített – pedagógiai

programjának tervezetét, amelynek megfelelõen nyertes

pályázat esetén a pályázó módosítja a pedagógiai prog-

ramját,

d) a Hátrányos Helyzetû Tanulók Kollégiumi Program-

jában partnerként közremûködõ középiskola nyilatkozatát

arról, hogy a résztvevõk középiskolai tanulmányokra tör-

ténõ felkészítését, a tanulmányok megkezdését és a tanul-

mányok alatti felkészítést biztosítja a kerettantervek ki-

adásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló rendeletben

foglalt, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollé-

giumi Programjának követelményei szerint.

(6) Fenntartóváltás esetén a Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Kollégiumi Programja további mûködtetésé-

nek feltételeként a jogutódnak független köznevelési szak-

értõi véleménnyel kell rendelkeznie arról, hogy a Hátrányos

Helyzetû Tanulók Arany János Programjában zajló tevé-

kenységekrõl, szolgáltatásokról továbbra is megfelelõ szín-

vonalon tud gondoskodni oly módon, hogy annak igénybe-

vétele a gyermeknek, tanulónak, szülõnek nem jelent arány-

talan terhet. A szakértõi véleményt az oktatásért felelõs

miniszter számára meg kell küldeni, aki a szakértõi véle-

mény függvényében dönt a Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Kollégiumi Programja folytatásáról.

(7) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollé-

giumi Programja mûködtetésének feltételeirõl a résztvevõ

köznevelési intézmények, azok fenntartói és a Hátrányos

Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának

országos koordinációjáért felelõs szervezet évente meg-

állapodást köt.

(8) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Kollégiumi Prog-

ramjába a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben

meghatározottak szerint kapcsolódhat be, aki – abban a

tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül –

a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik

évfolyamára jelentkezik, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek

megfelel:

ba) a közoktatási törvény szerint halmozottan hátrányos

helyzetû,

bb) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó

ellátási formájában részesülõ átmeneti nevelésbe van véve

vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideig-

lenes hatállyal van elhelyezve,

bc) törvényes felügyeletét ellátó szülõje a Gyvt.-ben

szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint

a tankötelezettség beállásának idõpontjában legfeljebb az

iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fe-

jezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultsága nem állapítható meg,

bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való

jogosultságát a jegyzõ megállapította, és a törvényes fel-

ügyeletét ellátó szülõk egyike a Gyvt.-ben szabályozott

eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötele-

zettség beállásának idõpontjában legfeljebb az iskola

nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
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sikeresen, a másik szülõ legfeljebb szakképesítéssel ren-

delkezik,

be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-

sül és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a szo-

ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. törvény 64. §-ában foglalt családsegítõ szolgáltatás vagy

a Gyvt. 40. §-a szerint a gyermekjóléti szolgálat által vég-

zett környezettanulmány alapján az egészséges fejlõdéshez

szükséges feltételeket nem biztosító, elégtelen lakókörnye-

zetnek minõsül,

bf) árva és a gyermekjóléti szolgálat – az általános isko-

la és a gyám kezdeményezésére elkészített – javaslata

alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászo-

rultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kel-

lett-e a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollé-

giumi Programjába történõ jelentkezést megelõzõ három

éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdeké-

ben intézkednie;

c) a bc)–be) pontokban szereplõ feltételek szerint felve-

hetõ tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg az

adott osztályba felvett tanulók harminc százalékát.

(9) Az intézmény tájékoztatja a tanulót a Hátrányos

Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában

való részvétel során õt megilletõ jogokról és az õt terhelõ

kötelezettségekrõl.

70. A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja

175. §

(1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany

János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában részt vehet-

nek azok a szakiskolák és kollégiumok, amelyek közösen

vállalják, hogy a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Ta-

nulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában

résztvevõ tanulóknak nappali rendszerû iskolai oktatás ke-

retében szakiskolában, kollégiumi elhelyezéssel államilag

elismert szakképesítés megszerzését biztosítják.

(2) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany

János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában részt vevõ

kollégium kiválasztása a 174. § (2)–(5) bekezdése szerinti

eljárással megegyezõ módon történik. A Halmozottan Hát-

rányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakis-

kolai Programja esetében a pályázathoz a 174. § (5) bekez-

désében foglaltakon túl csatolni kell a partnerként közremû-

ködõ szakiskola nyilatkozatát arról, hogy a résztvevõk

szakiskolai tanulmányokra történõ felkészítését, a tanulmá-

nyok megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést biz-

tosítja. A kollégium fenntartói jogának átadása esetén a

174. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany

János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába a tanév rend-

jérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

lehet bekapcsolódnia annak, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik év-

folyamára jelentkezik és egyúttal kollégiumi ellátást is kér,

vagy

b) a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése alapján fel-

zárkóztató oktatásban kíván részt venni és egyúttal kollé-

giumi ellátást is kér, és

c) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik fel-

tételnek megfelel:

ca) a közoktatási törvény szerint halmozottan hátrányos

helyzetû,

cb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás

otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ átmeneti ne-

velésbe vett vagy a programba történõ jelentkezés idõ-

pontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

71. Hátrányos Helyzetû Tanulók

Arany János Tehetséggondozó Programja

176. §

(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehet-

séggondozó Programjában részt vehetnek azok a középis-

kolák és kollégiumok, amelyek közösen vállalják a prog-

ram célkitûzéseinek a megvalósítását, valamint céljuk

esélyt teremteni a felsõoktatásba történõ bejutásra azok-

nak a hátrányos helyzetû tanulóknak, akik a Tehetséggon-

dozó Programban való részvétel nélkül nem vagy csak

aránytalan nehézséggel kezdhetnék meg tanulmányaikat

a felsõoktatásban.

(2) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehet-

séggondozó Programjában részt vevõ kollégium kiválasz-

tása a 174. § (2)–(5) bekezdésben foglalt eljárással meg-

egyezõ módon történik. A pedagógiai program tervezetét

a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggon-

dozó Programja követelményeivel összehangolva kell be-

nyújtani, majd nyertes pályázat esetén annak megfelelõen

módosítani. A kollégium fenntartói jogának átadása esetén

a 174. § (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eljárásba bevont dön-

tés-elõkészítõ bizottság háromtagú, amelybe az oktatásért

felelõs miniszter delegálja az Arany János Programiroda

vezetõjét, a Tehetséggondozó Program tanácsadó testüle-

tének egy tagját és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany

János Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületé-

nek az elnökét.

(4) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehet-

séggondozó Programjába a tanév rendjérõl szóló miniszte-

ri rendeletben meghatározottak szerint bekapcsolódhat be,

aki

a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik

évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pá-

lyázat meghirdetésre kerül, és

b) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik fel-

tételnek megfelel:

ba) a közoktatási törvény szerint hátrányos helyzetû,
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bb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás

otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ átmeneti ne-

velésbe van vvéve vagy a programba történõ jelentkezés

idõpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve,

bc) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az

általános iskola és a szülõ kezdeményezésére elkészített –

javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak

a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie,

hogy kellett-e a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János

Tehetséggondozó Programjába történõ jelentkezést meg-

elõzõ három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett

tanuló érdekében intézkednie.

(5) A 174. § (8) bekezdésében, a 175. § (3) bekezdésé-

ben és a 176. § (4) bekezdésében foglalt, a tanulói pá-

lyázatok benyújtásával kapcsolatos eljárást a hivatal

szakértõk bevonásával ellenõrzi. Ha a szakmai ellenõr-

zés tanügy-igazgatási szabálytalanságokat tár fel, a hi-

vatal hatósági ellenõrzést végez.

(6) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollé-

giumi Programjában, a Halmozottan Hátrányos Helyzetû

Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjá-

ban és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehet-

séggondozó Programjában résztvevõ kollégiumok körébõl

felmenõ rendszerben kikerülhet az az intézmény, amely

a) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának ki-

adásáról szóló rendeletben foglalt követelményeknek nem

tesz eleget,

b) hatóság vele szemben a programok megvalósításával

összefüggõ súlyos szabálytalanságot állapít meg vagy

c) jogutód nélkül megszûnik.

(7) A (6) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak tekinteté-

ben az Arany János Programiroda vezetõje, a Hátrányos

Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és

Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János

Kollégiumi-Szakiskolai Programja mentori tanácsadó tes-

tületének tagja és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi

Szövetség tagja tesz javaslatot az oktatásért felelõs minisz-

ternek, aki a javaslat kézhezvételét vagy a még szükséges

adatok beszerzését követõen tizenöt napon belül döntést

hoz a programokból történõ kikerülésrõl. Az oktatásért fe-

lelõs miniszter dönthet továbbá arról, hogy a programból

kikerült intézmény feladatát a térség más nevelési-oktatási

intézménye számára pályázati úton lehetõvé teszi.

72. Sportiskolai nevelés-oktatásra vonatkozó szabályok

177. §

(1) Az iskola akkor láthatja el a köznevelési típusú sportis-

kolai feladatot ellátó iskola (a továbbiakban: köznevelési

típusú sportiskola) feladatait, ha jogszabályban foglaltak sze-

rint beépíti a helyi tantervébe a miniszter által kiadott keret-

tanterveket, továbbá eleget tesz az alábbi feltételeknek:

a) az iskola összes évfolyamán beépíti a helyi tantervé-

be a miniszter által a sportiskolák részére kiadott, testneve-

lés és sport mûveltségterület tantervét,

b) az iskola pedagógiai munkája, sporttevékenységeinek

szervezése során alkalmazza az adott sportág országos

sportági szakszövetsége vagy országos sportági szövetsége

(a továbbiakban együtt: szakszövetség) által jóváhagyott és

az iskola által szabadon választott sportágak sportági tanter-

veit,

b) az általános iskola alsó tagozatán beépíti a helyi tan-

tervébe a miniszter által kiadott küzdelem és játék, továb-

bá a sportágválasztó kerettanterveket,

c) az általános iskola felsõ tagozatán beépíti a helyi tan-

tervébe a miniszter által kiadott küzdelem és játék, továb-

bá a tanulásmódszertan kerettanterveket,

d) a középiskolában beépíti a helyi tantervébe a minisz-

ter által kiadott tanulásmódszertan, továbbá a következõ

sportelméleti kerettanterveket: sporttörténet, testnevelés-

elmélet, edzéselmélet, sportpszichológia, sportegészség-

tan, sport és szervezetei, sportági ismeretek.

(2) A sportiskola akkor rendelkezik a sportiskolai prog-

ram végrehajtásához szükséges feltételekkel, ha a fenntar-

tója egyetértésével kialakította az infrastrukturális feltéte-

leket, és együttmûködési megállapodást kötött

a) a sportiskolai utánpótlás-nevelésben közremûködõ

sportegyesülettel,

b) a szakszövetséggel és

c) a központi sportigazgatásért felelõs szerv szakmai

szervezetével

az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos szakmai munka

segítésére.

(3) A köznevelési típusú sportiskola nem láthat el kötelezõ

beiskolázási és felvételi feladatokat, továbbá biztosítania kell

a köznevelési tanulmányok folytatását azok részére is, akik

a nem megfelelõ sporttevékenység vagy nem megfelelõ

sportbéli fejlõdés miatt a köznevelési sportiskolára vonatko-

zó kerettantervi szabályok alapján végzett sportiskolai neve-

lés-oktatásban nem vehetnek részt.

(4) A köznevelési típusú sportiskolára vonatkozó keret-

tantervi szabályozás alapján végzett oktatásba az a tanuló

vehetõ fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági

és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek

és – a sportágválasztás után – a sportági szakszövetség

ajánlásával rendelkezik.

(5) A köznevelési típusú sportiskola mûködéséhez szük-

séges – a sportegyesülettel, valamint az adott sportág szak-

szövetségével kötött megállapodás alapján nem fedezett –

többletköltségeket a fenntartónak, állami fenntartó esetében

az oktatásért felelõs miniszter javaslata alapján a központi

költségvetésnek kell biztosítania.

73. Egységes óvoda-bölcsõde

178. §

(1) Az egységes óvoda-bölcsõde többcélú köznevelési

intézmény alapítására, a fenntartói jog gyakorlására, mûkö-

désének megkezdésére, mûködésére, a mûködéshez szüksé-

ges személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi fel-
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tételekre, a nevelési feladatok megszervezésére, a nevelésbe

történõ bekapcsolódásra – az e §-ban foglalt kivételekkel –

az óvodákra, az óvodai nevelési jogviszonyra vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az óvodai és a bölcsõdei nevelés feladatait önálló

intézményként ellátó egységes óvoda-bölcsõde akkor léte-

síthetõ, ha

a) a helyi önkormányzat az illetékességi területén nem

köteles gyermekjóléti alapellátásként a bölcsõdei nevelést

megszervezni,

b) az adott településen elégséges gyermek hiányában

a gyermekek száma nem teszi lehetõvé a húsz fõt elérõ

óvodai csoport kialakítását, továbbá önálló bölcsõdei cso-

port létrehozását, feltéve hogy minden, a településen lakó-

hellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ, és

c) a létesítés és a mûködés anyagi, tárgyi, technikai és

személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosít-

va vannak.

(3) A bölcsõdei és az óvodai csoport létrehozását kizáró

feltételek fennállása esetén az egységes óvoda-bölcsõde

szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység-

ként is mûködhet. Az egységes óvoda-bölcsõde intézmény-

egység olyan óvoda részeként szervezhetõ meg, amelyben

az óvodai csoport vagy csoportok gyermeklétszáma eléri

a húsz fõt.

(4) Több egységes óvoda-bölcsõde létesítése egy tele-

pülésen nem engedélyezhetõ, továbbá az sem, hogy azon

a településen, ahol bölcsõde mûködik, egységes óvoda-

bölcsõde létesüljön.

(5) Az egységes óvoda-bölcsõdében – függetlenül attól,

hogy önálló intézményként vagy intézményegységként

mûködik – egy csoport alakítható ki.

(6) Az egységes óvoda-bölcsõdében a bölcsõdés korú

gyermekek száma nem haladhatja meg az öt fõt. Az óvodás

gyermekek létszáma a közoktatási törvény 3. számú mellék-

letében meghatározott lértzámot akkor haladhatja meg, ha

az óvodai csoportszoba alapterületére figyelemmel a 2. mel-

lékletben elõírt m
2
/fõ feltétel biztosítható.

179. §

(1) Az egységes óvoda-bölcsõdében egész napos, napi

tíz órás nyitva tartás esetén

a) két óvodapedagógust,

b) egy bölcsõdei gondozót vagy szakgondozót,

c) egy dajkát

kell kötelezõen alkalmazni.

(2) Az egységes óvoda-bölcsõdében foglalkoztatott böl-

csõdei gondozó vagy szakgondozó képesítési elõírásaira

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermek-

védelmi intézmények, valamint személyek szakmai felada-

tairól és mûködésük feltételeirõl szóló rendeletben, alkal-

mazási feltételeire pedig a közalkalmazottak jogállásáról

szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló

rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egységes óvoda-bölcsõdében óvodapedagógusi

munkakört az óvodapedagógus akkor tölthet be, ha rendel-

kezik az Nkt.-ben meghatározott felsõfokú iskolai végzett-

séggel és szakképzettséggel, valamint

a) legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a há-

rom évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges

alapismereteket, vagy

b) rendelkezik a bölcsõdei gondozói, bölcsõdei szak-

gondozói munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogsza-

bály szerinti szakképzettséggel.

(4) Az egységes óvoda-bölcsõde csoportszobájában az

egy gyermekre jutó alapterület nem lehet kevesebb három

négyzetméternél. Az egységes óvoda-bölcsõdében – a böl-

csõdékre meghatározott követelmények szerint – a három-

évesnél fiatalabb gyermek életkorának megfelelõen bizto-

sítani kell

a) a megfelelõ bútorzatot,

b) az egészséges táplálkozás követelményeinek meg-

felelõ étkezést.

(5) Az óvodai pedagógiai programnak a három év alatti

gyermekek gondozásához-neveléséhez szükséges felada-

tokat is tartalmaznia kell a bölcsõdékre vonatkozó útmu-

tató szerint.

(6) A fenntartó a mûködés megkezdése elõtt köteles

beszerezni az egységes óvoda-bölcsõde székhelye szerint

illetékes regionális módszertani bölcsõde (a továbbiak-

ban: módszertani bölcsõde) szakmai véleményét annak

eldöntéséhez, hogy az egységes óvoda-bölcsõde rendel-

kezik-e a három évnél fiatalabb gyermekek gondozá-

sához szükséges, e §-ban meghatározott feltételekkel.

A fenntartó jóváhagyásához az egységes óvoda-bölcsõde

megküldi a módszertani bölcsõde által véleményezett pe-

dagógiai programját, minõségirányítási programját, házi-

rendjét, SZMSZ-ét. A fenntartó az egységes óvoda-böl-

csõde mûködésének megkezdésérõl értesíti a módszerta-

ni bölcsõdét.

(7) A fenntartó az egységes óvoda-bölcsõdében terve-

zett ellenõrzés idõpontjáról értesíti a módszertani bölcsõ-

dét, és felkéri ellenõrzésben való részvételre. A módszer-

tani bölcsõde a három év alatti gyermekek nevelés-gondo-

zásával összefüggõ szakmai kérdéseket ellenõrizheti.

(8) Az egységes óvoda-bölcsõde együttmûködik a

módszertani bölcsõdével. Az együttmûködés kérdéseit

az SZMSZ-ében kell meghatározni.

74. A Köznevelési Hídprogramok

180. §

(1) A Központ a Köznevelési Hídprogramokat a követke-

zõ tanévtõl megvalósító középfokú intézményt vagy intéz-

ményeket az érintett tanévet megelõzõ március 31-éig jelöli

ki, és errõl tájékoztatja az általános iskolákat. Amennyiben
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a programok megszervezésére középfokú intézményben

nincs lehetõség, a programok általános iskolában is meg-

szervezhetõk.

(2) A Központ az alábbi szempontok figyelembevételé-

vel jelöli ki az intézményeket:

a) a középfokú iskola elsõsorban az Nkt. 20. §-ában fog-

lalt többcélú intézményként, összetett iskolaként, egysé-

ges iskolaként vagy közös igazgatású köznevelési intéz-

ményként mûködik,

b) Híd I. program esetén érettségi vizsgára felkészítõ

nevelés-oktatást folytat,

c) Híd II. program esetén van szakképesítés megszerzé-

séhez szükséges szakképzési évfolyama, vagy felnõttokta-

tást szervez.

(3) Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú is-

kolába, az általános iskola tájékoztatást ad a Híd I. és

Híd II. programokról a szülõnek, és értesítést küld a tanuló-

ról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási

helye szerint illetékes járási kormányhivatalnak annak érde-

kében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tud-

ja kísérni. Az általános iskola a Híd I. programba bekapcso-

lódni kívánó tanulóról értesítést küld a Központnak.

Amennyiben a Híd I. programot a tanköteles tanuló nem

kezdi meg, arról a Központ értesíti az általános szabálysér-

tési hatóságot.

181. §

(1) A Híd II. program egy vagy két tanítási évig (tíz

vagy húsz hónapig) tart. Az oktatást az e szakasz-

ban meghatározottak figyelembevételével kell megszer-

vezni.

(2) Ha a tanuló nem kíván alapfokú iskolai végzettséget

szerezni, a Híd II. programban egy évig (tíz hónapig) tartó

szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében a szakképzésbe

történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati

tudáselemeket (kompetenciákat) szerzi meg, és a szakképzési

évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatá-

rozott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák)

meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.

A képzés végén szakmai vizsgát tehet, amellyel részszakké-

pesítést szerezhet.

182. §

A Hídprogram megszervezése az adott megyében,

fõváros esetén kerületben legalább nyolc tanuló igénye

esetén a Központ megyeközponti tankerületének a fel-

adata. Amennyiben a Híd I. vagy Híd II. program-

ban a jelentkezõk vagy a program megismétlésére – az

évfolyam megismétlésére vonatkozó szabályok szerint

– kötelezettek létszáma nem éri el a nyolc fõt, a kor-

mányhivatal gondoskodik a tankötelezettség teljesíté-

sérõl.

XX. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK

MEGHIRDETÉSE, TÁMOGATÁSA,

VERSENYSZABÁLYZAT

75. Az országos tanulmányi versenyek típusai

183. §

(1) Országos tanulmányi és tehetséggondozó verseny

a) az oktatásért felelõs miniszter által meghirdetett és

finanszírozott

aa) Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (a to-

vábbiakban: OKTV),

ab) országos szervezésû mûvészeti tanulmányi verseny,

b) az oktatásért felelõs miniszter által meghirdetett és

anyagilag támogatott

ba) országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi

verseny,

bb) országos szervezésû diáksportverseny, diákolimpia,

bc) sajátos nevelési igényû tanulók részére szervezett

országos tanulmányi verseny,

c) az oktatásért felelõs miniszter által szakmailag támo-

gatott verseny,

d) a szakképzésért felelõs miniszter által szervezett szak-

macsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak ver-

senye,

(2) Országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyt

az (1) bekezdésben meghatározottakon túl

a) magyarországi nevelési-oktatási és felsõoktatási in-

tézmény,

b) pedagógiai szakszolgálati intézmény,

c) pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény,

d) a köznevelésben a tanulók érdekében, sporttevékeny-

ségük szervezésére létrehozott országos diáksportszövet-

ség,

e) a köznevelésben a tanulók tehetséggondozása érde-

kében a mûvészeti tevékenység szervezésére és támogatá-

sára létrehozott országos mûvészetoktatási szervezet,

f) az alapító okirata szerint nevelési-oktatási tevé-

kenység végzésre jogosult, továbbá nevelési-oktatási

intézményt fenntartó, Magyarországon bejegyzett bel-

földi székhelyû jogi személy

hirdethet meg.

76. Az országos tanulmányi

és tehetséggondozó verseny versenykiírását és

lebonyolítását meghatározó szabályzat tartalma

184. §

(1) Az országos tanulmányi és tehetséggondozó verseny

versenykiírása és szabályzata

a) a verseny megnevezését,

b) a verseny pedagógiai célját,
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c) a verseny kategóriáit, az évfolyamok vagy korcsopor-

tok születési dátum szerinti megjelölését,

d) a verseny jellegét, részeit, így elsõsorban azt, hogy

írásbeli, szóbeli, gyakorlati vagy pályázati rendszerû-e,

e) a verseny fordulóit, amely

ea) iskolai forduló,

eb) megyei, és ha szerveznek, akkor területi válogató,

ec) országos döntõ

lehet,

f) a megyei, és – ha szerveznek – területi válogatókról

történõ továbbjutás feltételeit, a továbbjutott versenyzõk

értesítésének módját, határidejét,

g) az országos döntõben részt vevõ versenyzõk maxi-

mális létszámát,

h) a nevezés módját, a nevezési lapot,

i) a versenyzõ vagy intézménye által fizetendõ díjakat,

úgymint a, nevezési díjat, a megyei és – ha szerveznek –

a területi fordulón való részvétel díját, a részvételi díjat

(szállás, ellátás) a döntõ fordulóra, valamint ezek mérté-

két, továbbá annak megjelölését, hogy a fizetés tanulón-

ként vagy csapatonként, iskolánként értendõ-e, valamint

a díjak fizetésének módját,

j) a verseny témáját, ismeretanyagát, felkészüléshez fel-

használható irodalmat,

k) a fordulók feladatainak rövid ismertetését,

l) a verseny díjait,

m) a versenyrendezõ nevét, címét, elérhetõségét

tartalmazza.

(2) A verseny lebonyolítását érintõ rendkívüli esemé-

nyek bekövetkezésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni.

XXI. FEJEZET

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ

ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

77. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések

185. §

(1) Ha Magyarország területén élõ, tartózkodási enge-

déllyel nem rendelkezõ kiskorú nem magyar állampolgár

kéri a felvételét nevelési-oktatási intézménybe, a felvétel-

kor igazolnia kell, hogy a szülõi felügyelettel kapcsolatos

feladatokat ki látja el, továbbá hogy az iskolai tanulmá-

nyokhoz szükséges feltételekrõl ki gondoskodik.

(2) A nevelési-oktatási intézmény közvetlenül teljesíti

a külföldi megkereséseket, valamint közvetlenül küldhet

külföldre megkeresést. A nevelési-oktatási intézmény nem-

zetközi kapcsolatait önállóan alakítja.

(3) Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv

ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola köve-

telményrendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgató-

ja – a szülõ egyetértésével – az évfolyam megismétlését en-

gedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak felzárkóztató foglal-

kozásokon és nyelvórákon vesz részt. A foglalkozások

idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, az isme-

retek elsajátításáról történõ számadás módját az igazgató

állapítja meg.

78. Vegyes rendelkezések

186. §

(1) E rendelet alkalmazásában az Nkt. 4. §-ában megha-

tározott értelmezõ rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Egyéb foglalkozás alatt az Nkt. 95. § (8) bekezdésé-

ben foglaltak alapján 2013. szeptember 1-ig tanórán kívüli

foglalkozást kell érteni.

187. §

Az e rendeletben foglaltakat a közös igazgatású közne-

velési intézmény és az általános mûvelõdési központ te-

kintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az SZMSZ-ben meg kell határozni

aa) a közös igazgatású köznevelési intézmény és az álta-

lános mûvelõdési központ vezetési szerkezetét, a vezetõk

közötti feladatmegosztást,

ab) az igazgatótanács létrehozásának és mûködésének

szabályait,

ac) ha mûködik, a vezetõi és szakértõi testületek létre-

hozásának, mûködésének szabályait, jogkörét,

b) az intézményegység munkáját az intézményegység

vezetõje irányítja, intézményegység-vezetõi megbízást a

közös igazgatású köznevelési intézmény és az általános

mûvelõdési központ igazgatója is kaphat.

188. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje, beleértve

a tagintézmény, az intézményegység vezetõjét is – az

SZMSZ-ben foglaltak szerint – köteles gondoskodni ar-

ról, hogy õ vagy helyettesének akadályoztatása esetén

a vezetõi, vezetõhelyettesi feladatokat ellássák.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézménynek – bármely ok-

nál fogva – nincs vezetõje vagy a vezetõ a feladatokat aka-

dályoztatása okán nem tudja ellátni, a vezetési feladatok

ellátását az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell biz-

tosítani.

189. §

(1) A nevelési-oktatási intézményvezetõi pályázattal

összefüggésben az alkalmazotti közösség abban a kér-

désben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetõi

megbízását.
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(2) A nevelõtestület az alkalmazotti közösség értekezle-

tét megelõzõen alakítja ki véleményét a pályázó által be-

nyújtott vezetési programról. A nevelõtestület véleményét

az alkalmazotti közösség értekezletén – a döntéshozatalt

megelõzõen – ismertetni kell.

(3) A nevelõtestület – a pályázatok benyújtására megha-

tározott idõpontig – elnökbõl és két tagból álló bizottságot

(a továbbiakban: elõkészítõ bizottságot) választ. Az elõké-

szítõ bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti érte-

kezletet és a nevelõtestület értekezletét. Ha a nevelési-okta-

tási intézmény nevelõtestületének a létszáma nem haladja

meg a tíz fõt, az elõkészítõ bizottság feladatait a nevelõtes-

tület tagjai közül választott megbízott is elláthatja.

(4) Az elõkészítõ bizottság elnöke a pályázati felhívás-

ban megjelölt határidõ lejárta után a pályázati eljárás elõ-

készítõjétõl (a továbbiakban: pályáztató) a nevelési-okta-

tási intézményben véleményezési joggal rendelkezõk ré-

szére átveszi a pályázatokat, és egyezteti azt az idõpontot,

amelyen belül a véleményeket ki kell alakítani.

(5) Az elõkészítõ bizottság elnöke a pályázatok átvéte-

lekor egyezteti azt is, hogy a pályázatokat a bizottság vagy

a pályáztató küldi meg azoknak a véleményalkotásra jogo-

sultaknak, akik nem a nevelési-oktatási intézményben mû-

ködnek.

(6) A pályáztató a vélemények kialakításához – a pályá-

zatok átvételétõl számítva – legalább harminc napot köte-

les biztosítani. A véleményalkotásra megállapított határ-

idõ jogvesztõ.

(7) A pályáztató valamennyi – határidõre benyújtott –

pályázatot megküldi az elõkészítõ bizottságnak.

(8) A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézmény-

ben mûködõ szakmai munkaközösség részére is, amely írás-

ban véleményezi a vezetési programot.

190. §

(1) Az alkalmazotti közösség értekezlete akkor határo-

zatképes, ha a nevelési-oktatási intézményben dolgozók

legalább kétharmada jelen van. A nevelõtestületi értekez-

let határozatképességéhez a nevelõtestület tagjai kéthar-

madának jelenléte szükséges.

(2) Az alkalmazotti közösség értekezlete meghatározza

mûködésének rendjét. A nevelõtestület maga határozza

meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét azzal

a megkötéssel, hogy az intézmény vezetésére vonatkozó

program és a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési

elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról szakmai

vita és a szakmai munkaközösség véleményének megtár-

gyalását követõen, titkos szavazással határoz. A nevelõ-

testület véleményét írásba kell foglalni, amelynek tartal-

maznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is.

(3) A nevelõtestületi értekezletre és az alkalmazotti kö-

zösség értekezletére meg kell hívni azt, aki pályázatot nyúj-

tott be. A pályázónak lehetõséget kell biztosítani, hogy a pá-

lyázatával kapcsolatos döntés elõtt ismertesse elképzeléseit.

(4) A pályázó nem vehet részt az alkalmazotti közös-

ség, valamint a nevelõtestület döntésének meghozatalá-

ban akkor, amikor személyérõl, továbbá az általa benyúj-

tott vezetési programról szavaznak.

(5) Azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkavi-

szonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az alkalma-

zotti értekezletre, a nevelõtestület tagját a nevelõtestületi ér-

tekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya,

közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti kö-

zösségi értekezlet és a nevelõtestületi értekezlet határozat-

képességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagy-

ni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óra-

adó tanár tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti

értekezleten, nevelõtestületi értekezleten, és a határozatké-

pesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

191. §

(1) A pedagógus szakmai szervezet a pályázati határidõ

lejártáig jelentheti be a pályáztatónak, ha élni kíván véle-

ményezési jogával.

(2) Az iskolaszék, kollégiumi szék, óvodaszék, valamint

más véleményezési joggal rendelkezõk maguk határozzák

meg, hogy miképpen alakítják ki álláspontjukat a vezetõi

programról. A véleményezésre jogosultak álláspontjukat

közösen is kialakíthatják, továbbá véleményüket közös ok-

iratba foglalhatják.

(3) Az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelõtes-

tület, az iskolaszék, kollégiumi szék, óvodaszék és más vé-

leményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti érte-

kezlet döntése elõtt ismertetni kell.

XXII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. Hatályba léptetõ rendelkezések

192. §

(1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel –

2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 194. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 180–182. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 131–132. § és a 138. § 2013. szeptember 1-jén lép

hatályba.

80. Átmeneti rendelkezések

193. §

(1) Szakképzõ iskolában a közoktatási törvény szabá-

lyai szerint szervezett kifutó évfolyamokon az évfolyamok

számozása a (2) bekezdésben foglaltak szerint történik.
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(2) Az elsõ szakképzési évfolyam törtjel utáni kiegészítõ

számát a szakképzésbe való bekapcsolódás elõfeltételeként

meghatározott iskolai végzettség alapján kell meghatározni

az alábbiak szerint: ha a szakképzésbe való bekapcsolódás

a) iskolai elõképzettséghez nem kötött, az elsõ szakkép-

zési évfolyam jelölése 1/8.,

b) alapfokú iskolai végzettséghez kötött, az elsõ szak-

képzési évfolyam jelölése 1/9.,

c) a tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött, az elsõ szak-

képzési évfolyam jelölése 1/11.,

d) a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez

vagy középiskolai végzettséghez kötött, az elsõ szakkép-

zési évfolyam jelölése 1/13.

(3) Az iskola azon évfolyamain, ahol a mindennapos

testnevelés bevezetése még nem kötelezõ, a második–ne-

gyedik évfolyamon a helyi tantervbe évfolyamonként leg-

alább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és

fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe

– a nem kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretének ter-

hére – további egy vagy több testnevelés óra is beépíthetõ.

A többlet testnevelés órákkal a közoktatási törvény 52. §

(3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelezõ tanórai

foglalkozások száma megnövelhetõ. Ha az iskolában is-

kolaotthonos nevelés, oktatás folyik, a helyi tantervbe

minden tanítási napra – a délelõtti vagy a délutáni tanítási

idõszakra – be kell építeni a testnevelés órát.

(4) Az iskola a további felvételi, átvételi kérelmek telje-

sítésének, továbbá a tanulók osztályba vagy csoportba va-

ló beosztásának szempontjait, elveit, prioritásait 2012. de-

cember 31-ig rögzíti és fogadja el a pedagógiai programjá-

ban, az Nkt. 26. §-ában foglalt eljárásrendben.

(5) A 135. § szerinti célnyelvi méréseket a két tanítá-

si nyelvû általános iskolában a hivatal elsõ ízben a

2013/2014. tanévben szervezi meg.

(6) A 137. § rendelkezéseit elõször a 2012/2013. tanév-

ben nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló nevelésre-okta-

tásra kell alkalmazni.

(7) A képesség-kibontakoztató felkészítést a 2012/2013.

tanévet követõen bevezetõ középfokú köznevelési intéz-

mény felmenõ rendszerben, a kilencedik évfolyamon szer-

vezi meg elõször a képesség-kibontakoztató felkészítést.

A képesség-kibontakoztató felkészítést a 2012/2013. tan-

évet követõen bevezetõ alapfokú köznevelési intézmény

felmenõ rendszerben, elsõ és ötödik évfolyamon szerve-

zi meg elõször a képesség-kibontakoztató felkészítést. Az

e bekezdésben foglaltak nem érintik a 2012/2013. tanévet

megelõzõen indított képesség-kibontakoztató felkészítés

megszervezését és lebonyolítását.

(8) A 134. §-ban foglalt rendelkezéseknek történõ meg-

felelést a 2016/2017. tanévtõl kezdve kell vizsgálni.

(9) A 135. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek történõ

megfelelést a 2014/2015. tanévtõl kezdve kell vizsgálni.

(10) A 2015/2016. tanévtõl nem indítható két tanítási

nyelvû nevelés-oktatás abban a középiskolában, ahol a

136. § (1) bekezdésben foglalt feltételeket a 2015/2016. tan-

év kezdetéig nem teljesítik. Ezen intézményekben a két ta-

nítási nyelvû oktatás felmenõ rendszerben megszûnik.

(11) A 2015/2016. tanévtõl kezdve nyelvi elõkészítõ év-

folyammal mûködõ nevelés-oktatás csak abban a nevelési-

oktatási intézményben szervezhetõ, amelyekben a képzés

2012. szeptember 1-jei indítását követõ harmadik tanév vé-

géig teljesítik a 137. § (1) bekezdésben elõírt feltételeket.

(12) A nevelési-oktatási intézmény a 2012/2013. tanév-

ben csoportnaplóként és egyéb foglakozási naplóként a ne-

velési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.

(VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet)

alapján alkalmazott nyomtatványt is használhatja.

(13) A nevelési-oktatási intézmény a 2012/2013. tanév-

ben megkezdett tanügyi nyomtatványokat az adott osztály,

csoport vonatkozásában kifutó rendszerben tovább alkal-

mazhatja.

(14) E rendelet hatálybalépésekor mûködõ nevelési-ok-

tatási intézmények esetében a fenntartónak, mûködtetõnek

2013. május 31-éig kell eleget tennie a 2. mellékletben

meghatározott követelményeknek.

81. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

194. §

(1) Hatályát veszti a közoktatás minõségbiztosításáról

és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rende-

let (a továbbiakban: OM rendelet) 1–9. § és 15–17. §-a,

2. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti az OM rendelet 10–14/H. §-a és

1. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti az MKM rendelet.

(4) Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézmények név-

használatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez
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A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok  

I. 

Irattári terv  

 Irattári 
tételszám 

  
Ügykör megnevezése Őrzési idő (év)  

    
    
  
Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
  
 1.    Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem selejtezhető  
 2.    Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető  
 3.    Személyzeti, bér- és munkaügy 50 
 4.    Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 10
 5.    Fenntartói irányítás 10 
 6.    Szakmai ellenőrzés 10 
 7.    Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 
 8.    Belső szabályzatok 10 
 9.    Polgári védelem 10 
 10.    Munkatervek, jelentések, 

Statisztikák 
5 

11.   Panaszügyek 5 
  
Nevelési-oktatási ügyek
  
 12.    Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 
 13.    Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető  
 14.    Felvétel, átvétel 20 
 15.    Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 
 16.    Naplók 5 
 17.    Diákönkormányzat szervezése, működése 5 
 18.    Pedagógiai szakszolgálat 5 
 19.    Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése 5 
 20.    Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és

ajánlások 
5 

 21.    Gyakorlati képzés szervezése 5 
 22.    Vizsgajegyzőkönyvek 5 
 23.    Tantárgyfelosztás 5 
 24.    Gyermek- és ifjúságvédelem 3 
 25.    Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1
26.    Az érettségi vizsga, szakmai vizsga 1 
27.  Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5
  



19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2983

 
 
Gazdasági ügyek 
  
 27.    Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás,

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi
engedélyek 

határidő nélküli 

 28.    Társadalombiztosítás 50 
 29.    Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás,

selejtezés 10  
 30.    Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési

bizonylatok 
5

 31.    A tanműhely üzemeltetése 5 
 32.    A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 
33.  Szakértői bizottság szakértői véleménye 20

 

II. 

Az iskolák által alkalmazott záradékok  

  Záradék  Dokumentumok
     
 1.    Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve]

a(z) (iskola címe) .................... iskolába. 
  Bn., N., TI., B. 

 2.    A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján
tanulmányait a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja. 

   
 Bn., TI. 

 3.    Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola.   Bn., TI., N. 
 4.    Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy

osztályozó vizsga letételével folytathatja. 
  Bn., TI., N. 

5  .  ..... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás
szerint végzi. 

  N., Tl., B. 

6.    Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól   N., Tl., B. 
 7.    ..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy

tanévben teljesítette a következők szerint: .... 
  N., Tl., B. 

8.    Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../.....
tanévben felmentve ............................................ miatt. 

   
 N., TI., B. 

     Kiegészülhet:     
     osztályozó vizsgát köteles tenni    
 9.    Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény

alapján) magántanulóként folytatja. 
  N., TI. 

 10.    Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy
tanulása alól. 

  N., TI., B. 

     Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés
okát is. 

   

11.    Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ...................
évfolyam tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni. 

   
 N., TI. 

12.    A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a
tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. 

   
 N., TI., B. 
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 13.    A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól
felmentve .................... -tól ........................ -ig. 

   
 N. 

     Kiegészülhet:     
     Osztályozó vizsgát köteles tenni.    
 14.    Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület

határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet. 
  N., TI. 

 15.    A nevelőtestület határozata: a (betűvel) ..............
évfolyamba léphet, vagy 

  N., TI., B. 

     A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait
befejezte, tanulmányait .......................... évfolyamon
folytathatja. 

   

 16.    A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy
tanítási évnél hosszabb ideig, .................. hónap alatt
teljesítette. 

  N., TI. 

 17.    A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.   N., TI., B.,  
     A javítóvizsgán ..................... tantárgyból ..........................

osztályzatot kapott ....................... évfolyamba léphet. 
  TI., B. 

 18.    A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az
évfolyamot meg kell ismételnie. 

  N., TI., B. 

 19.    A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott.  

  TI., B. 

     Évfolyamot ismételni köteles.    
 20.    A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát 

tett. 
  N., TI.  

 21.    Osztályozó vizsgát tett.   TI., B. 
 22.    A(z) .................. tantárgy alól ............... okból felmentve.   TI., B. 
 23.    A(z) ................... tanóra alól .................. okból felmentve.   TI., B. 
 24.    Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga 

letételére .............................-ig halasztást kapott. 
  TI., B. 

 25.    Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) 
................................ iskolában független vizsgabizottság előtt 
tette le. 

  TI., B. 

 26.    A(z) .......................... szakképesítés évfolyamán folytatja
tanulmányait. 

  TI., B., N. 

 27.    Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a
tanulói jogviszonya .......................................-ig szünetel. 

  Bn., TI. 

 28.    A tanuló jogviszonya   Bn., TI., B., N. 
     a) kimaradással,    
     b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,    
     c) egészségügyi alkalmasság miatt,    
     d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,    
     e) ........................ iskolába való átvétel miatt    
     megszűnt, a létszámból törölve.    
 29.    ............................. fegyelmező intézkedésben részesült.   N. 
         
 30.    ............................ fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés

végrehajtása .............. ........................-ig felfüggesztve. 
 Tl. 
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 31.    Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén   Bn., TI., N. 
     a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a

szülőt felszólítottam. 
   

     b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan
mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást
kezdeményeztem. Az a) pontban foglaltakat nem kell 
bejegyezni a Bn. és TI. dokumentumokra. 

   

 32.    Tankötelezettsége megszűnt.   Bn. 
 33.    A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra 

helyesbítettem. 
  TI., B. 

         
 34.    A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt

érvénytelenítettem. 
  B. 

 35.    Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében
elvesztett (megsemmisült) eredeti helyett ............... adatai
(adatok) alapján állítottam ki. 

  Pót. TI. 

 36.    Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett
(megsemmisült) eredeti helyett ................ adatai (adatok)
alapján állítottam ki. 

  Pót. TI. 

 37.    A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány
alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki. 

  Tl., B. 

 38.    Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név
......................................................................, anyja neve
................................................................................................... a(z)
.............................................. iskola ............................................. szak
(szakmai, speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály,
tagozat) ...................... évfolyamát a(z) ........................ tanévben
eredményesen elvégezte. 

  Pót. B. 

 39.    Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a
kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a
felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez ................
vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a
záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos 
közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően
alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki. 

  

 40.    Érettségi vizsgát tehet. 
 

  TI., B. 

 41.    Gyakorlati képzésről mulasztását .......................-tól 
.....................-ig pótolhatja. 

  TI., B., N. 

 42.    Beírtam a ......................................... iskola első osztályába.   
         
 43.    Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.   N. 
 44.    Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel)

osztályozott tanulóval lezártam. 
   

 45.    Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel)
osztályozott tanulóval lezártam. 

   
 N. 
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46.  Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig …….. óra

közösségi szolgálatot teljesített. 
  B. 

47.  A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához 
szükséges közösségi szolgálatot 

  TI. 

48.      …..(nemzetiség megnevezése) kiegészítő nemzetiségi
tanulmányait a nyolcadik/tizenkettedik évfolyamon
befejezte 

 Tl., B. 

 Beírási napló  Bn. 
 Osztálynapló  N. 
 Törzslap  TI. 
 Bizonyítvány  B. 
  
  

 

 

 

 

A kollégiumok által alkalmazható záradékok  

Záradék Dokumentumok
  
  
    
 1.  Feltéve a ................................................. kollégiumba (externátusi

elhelyezésre) a(z) .......................... tanévre. Kt. 
 

 2.  A kollégiumi tagsága (externátusi elhelyezése)
.................................................. miatt megszűnt. Kt., Kn., Csn.

 
 3.  ............................................. fegyelmező intézkedésben részesült. Csn.  

 
 4.  ............................................. fegyelmi büntetésben részesült. Kt., Csn. 

 
  
 Alkalmazott rövidítések:  
  
   Csoportnapló  Csn.  
      
   Kollégiumi napló  Kn.  
      
   Kollégiumi törzskönyv  Kt.  
 



2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez
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JEGYZÉK 
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléséről 
Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti 
szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és 
műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el. Amennyiben a nemzeti szabvány, 
vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírás 
eltér az e mellékletben meghatározott követelménytől, abban az esetben a melléklet 
rendelkezése az irányadó. 

A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum 
követelmény.  
A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – 
alapterülete lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 
valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények 
közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá 
megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi 
előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek. 
Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és 
berendezésű kell, hogy legyen, amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát 
végző felnőtt igénye egyidejűleg teljesíthető.  
A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító – a 
mellékletben fel nem sorolt további – eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, 
tájékoztató tábla) helyben, építési tervezési program elkészítése alkalmával kell dönteni. A 
nevelési-oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről 
szabvány rendelkezik.  
Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus – az óvoda, 
iskola SZMSZ-ében, házirendjében meghatározott – védő, óvó előírások 
figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai tanórákra az általa 
készített, használt pedagógiai eszközöket. 
A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a 
gyermekek, tanulók testméretéhez. 

A taneszközkészlet meghatározásához az alapfokú művészeti iskolákban az Alapfokú 
művészetoktatás tantervi programja nyújt segítséget. Taneszközre van szükség minden 
olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói 
tevékenység nélkül nem valósítható meg.  

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott 
eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, 
munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, 
felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a 
tényleges, érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. 
Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a Nemzetiség 
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óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosító 
óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján jóváhagyott pedagógiai 
programot kell érteni. 
Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi 
oktatást biztosító iskola esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, 
sajátos nevelési igényű tanuló oktatás esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a Két 
tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola esetén 
pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével készített 
vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő 
pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Ahol a melléklet a művészetoktatási intézmények jegyzékében az iskola pedagógiai 
programjára utal, azon az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjára építő vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a 
továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni. 
Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési 
jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit. 
Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői 
tevékenység folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. 
Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában 
lehetővé teszi valamennyi gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak 
egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.  
Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül, például 
közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az óvodába felvett gyermekek veszik 
igénybe.  
Ugyanígy elfogadható az iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül, 
például közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek 
veszik igénybe. 
Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási intézmény, kollégium sajátos nevelési igényű – 
különösen a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi 
fogyatékossággal küzdő - gyermekek, tanulók nevelésével foglalkozik, a gyermekek, 
tanulók által használt helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések beszerzésénél 
biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint biztonságos 
környezetet, – a fogyatékosság típusától függően – a kapaszkodókat, a nagyobb 
alapterületű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság típusát és 
mértékét az eszközök és felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni. 
Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a 
művészetoktatási intézményeket is) a nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, illetve a 
kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, az eszközök és 
felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai sajátosságokat figyelembe kell venni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az 
óvodát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és 
hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen 
(azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 
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Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és 
telephelyen)” megjelölést alkalmazza úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a 
helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 
A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai gyermekcsoportokat kell 
érteni. 
A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában (feladatellátási helyenkénti 
bontásban is) rögzített felvehető maximális gyermeklétszám értendő. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál az ,,iskolánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az 
iskolát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és 
hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen 
(azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 
Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és 
telephelyen)” megjelölést alkalmazza, úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a 
helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 
Az ,,osztály'' fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők 
csoportját, az iskolai osztályközösséget kell érteni. 
Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,kollégiumonkénti'' megjelölést alkalmazza, 
azon a kollégiumot kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e 
telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a 
telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 
 
 
 

1. Ó V O D A 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben 
külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 

 A B C 

1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  csoportszoba gyermekcsoportonként 1 
 

gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában is  
 
a csoportszoba alapterülete 
nem lehet kevesebb, mint 2 m2 

/fő  

3.  gyermekágy/fektető tároló 
helyiség 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) valamennyi 
gyermekágy tárolására 
alkalmas) csoportonként 1 
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4.  tornaszoba, sportszertárral óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1  
 

A tornaszoba kialakítása 
kötelező.  
Amennyiben további 
tornaszoba kialakítása válik 
szükségessé, úgy a gyermekek 
számára aránytalan teher és 
többletköltség nélkül más 
nevelési-oktatási intézménnyel-, 
illetve sportolásra alkalmas 
létesítmény üzemeltetőjével 
írásban kötött megállapodás 
alapján is biztosítható a 
tornaszoba vagy tornaterem 
helyiség használata. 
 
Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában minden 
esetben helyben kell kialakítani. 

5.  logopédiai foglalkoztató, 
egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában a 
logopédiai és az egyéni 
foglalkoztatókat külön kell 
kialakítani 

6.  óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában helyben 
alakítandó ki. 

7.  játszóudvar óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is 
kialakítható, ha adott időben 
biztosítható a kizárólagos 
használat az óvoda részére 
 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában minden 
esetben helyben kell kialakítani 

8.  intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon a 
telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

 

9.  intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

10.  tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 
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11.  óvodatitkári iroda ha az óvodában az óvodatitkár 

alkalmazása kötelező 
óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az 
óvodatitkár alkalmazása 
kötelezően előírt, a 
feladatellátáshoz szükséges hely 
a tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettesi irodával közösen is 
kialakítható, ha azt a helyiség 
mérete lehetővé teszi. 

12.  nevelőtestületi és 
könyvtárszoba 
 
 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az 
esetben alakítható ki a 
nevelőtestületi szobával együtt, 
ha azt a helyiség mérete 
lehetővé teszi. A könyvtárszoba 
legalább 500 könyvtári 
dokumentum befogadására 
legyen alkalmas, az óvoda-
pedagógusok felkészüléséhez. 

13.  általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

14.  többcélú helyiség (szülői 
fogadásra, tárgyalásra, 
ünnepek megtartására 
alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

 

15.  orvosi szoba, elkülönítő 
szoba 
 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, 
létesítése nem kötelező, 
amennyiben az óvoda-
egészségügyi szolgálat 
nyilatkozata szerint a 
gyermekek ellátása – aránytalan 
teher és többletköltség nélkül  
a közelben található 
egészségügyi intézményben 
megoldható. 
Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában minden 
esetben helyben kell kialakítani. 

16.  gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal 
közösen is kialakítható, ha a 
helyiség alapterülete, illetve a 
gyermekek száma azt lehetővé 
teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában nem 
alakítható ki másik csoporttal 
közösen. 
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17.  gyermekmosdó, WC 

helyiség 
gyermekcsoportonként 1 
(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám 
figyelembevételével. 
 Másik gyermekcsoporttal 
közösen is kialakítható, ha a 
helyiség alapterülete, illetve a 
gyermekek száma azt lehetővé 
teszi. 
Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában nem 
alakítható ki másik csoporttal 
közösen és ott ahol 
mozgáskorlátozott gyermeket 
nevelnek, az akadálymentes WC 
kialakítása is kötelező. 

18.  felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, 
konduktorok is alkalmazásba 
kerülhetnek. 

19.  felnőtt mosdó 
 
 
 
 
 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat 2, 
 vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, 
konduktorok is alkalmazásba 
kerülhetnek. 

20.  felnőtt WC helyiség 
 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
amennyiben az óvodai 
csoportok száma több mint 
hat, vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 
 

Alkalmazotti létszám 
figyelembevételével. 
A kialakításnál figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában gyógy-
pedagógusok, konduktorok is 
alkalmazásba kerülhetnek. 

21.  felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell 
lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában 
gyógypedagógusok, 
konduktorok is alkalmazásba 
kerülhetnek. 

22.  mosó, vasaló helyiség 
 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

23.  szárító helyiség óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában, ahol a 
szárító helyiség a mosó, vasaló 
helyiséggel együtt kialakítható.  
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24.  felnőtt étkező óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

25.  főzőkonyha  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

26.  melegítő konyha óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

27.  tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

28.  szárazáru raktár óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

29.  földesárú raktár  óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

30.  éléskamra óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

31.  karbantartó műhely óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában. 

32.  kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott 
gyermekeket nevelnek. 

33.  ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

34.  A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, 
tervezési program többet is előírhat. 

 
 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 

 A B C 

1.  1. Csoportszoba   

2.  óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény 
ágybetétek, decubitus matrac 
egyéni szükséglet szerint; látás- 
és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén védőszegély 
(rács). 

3.  gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és 
középsúlyos értelmi fogyatékos 
esetén állítható magasságú, 
lábtartóval és ülőkével. 

4.  gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és 
középsúlyos értelmi fogyatékos 
esetén állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes óvoda asztalok. 

5.  fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas méretben 
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6.  szőnyeg gyermekcsoportonként, a 

padló egyötödének lefedésére 
alkalmas méretben 

 

7.  játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1  

 

8.  könyvespolc 
 

gyermekcsoportonként 1  

9.  élősarok állvány gyermekcsoportonként 1  

10.  textiltároló és foglalkozási 
eszköztároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1  

11.  edény- és evőeszköz-tároló 
szekrény 

gyermekcsoportonként 1  

12.  szeméttartó gyermekcsoportonként 1  

13.  2. Tornaszoba   

14.  tornapad 2  

15.  tornaszőnyeg 1  

16.  bordásfal 2  

17.  mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1  

18.  egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési 
igényű gyermeket nevel; a 
pedagógiai programban 
foglaltak szerint. 

19.  3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba  

20.  a fogyatékosság típusának 
megfelelő, a tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

 A pedagógiai programban 
foglaltak szerint. 

21.  tükör (az asztal szélességében) 1  

22.  Asztal 1  

23.  Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 

24.  Szőnyeg 1  

25.  játéktartó szekrény vagy könyvek 
tárolására is alkalmas polc 

1  

26.  4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám 
szerint 

 

27.  Asztal 1  

28.  Szék 4  

29.  Szőnyeg 1  

30.  Könyvek, iratok tárolására is 
alkalmas polc 

1  

31.  5. Játszóudvar   

32.  kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 
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33.  kerti pad gyermek- 

csoportonként 2 
 

34.  Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

 

35.  udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

 

36.  Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton kívüli 
lefedéséhez. 

37.  mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint  

38.  6. Intézményvezetői iroda   

39.  íróasztal és szék 1-1  

40.  tárgyalóasztal, székekkel 1  

41.  Telefon 1  

42.  Fax 1  

43.  Könyvszekrény 1  

44.  Iratszekrény 1  

45.  Elektronikus adathordozó 
szekrény 

1  

46.  számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  

47.  számítógépasztal és szék 1-1  

48.  7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 

 

49.  (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)  

50.  íróasztal és szék 1-1  

51.  Iratszekrény 1  

52.  Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 

53.  számítógépasztal és szék  1-1  

54.  számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1  

55.  8. Nevelőtestületi szoba   

56.  fiókos asztal, ami egyben eszköz 
előkészítő munkaasztal is 

pedagóguslétszám 
szerint 1 

 

57.  Szék pedagóguslétszám 
szerint 1 

 

58.  könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok 
felkészüléséhez. 

59.  Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári 
dokumentum tárolásához 
alkalmas legyen. 

60.  Fénymásoló 1  

61.  Tükör 1  

62.  9. Többcélú helyiség   

63.  tárgyalóasztal székekkel 1  
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64.  10. Orvosi szoba, elkülönítővel berendezése, 

felszerelése a 
vonatkozó 
jogszabályban előírtak 
szerint 

Amennyiben az óvoda-
egészségügyi szolgálat az 
óvodában megszervezett, 
biztosított. 
Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában, helyben 
biztosítva. 

65.  11. Gyermeköltöző   

66.  öltözőrekesz, ruhatároló, fogas gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül 
elkülönített cipőtároló 

67.  Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

68.  12. Gyermekmosdó, WC 
helyiség 

  

69.  Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

70.  Falitükör mosdókagylónként 1  

71.  rekeszes fali polc (fogmosótartó) gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

 

 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 

 A B C 

1.  egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám 
szerint 1 

fésű, fogkefe, fogmosópohár 

2.  tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, 
szappantartó 

3.  Fésűtartó csoportonként 1  

4.  Törülköző felnőtt és 
gyermeklétszám 
szerint 3-3 

 

5.  Abrosz asztalonként 3  

6.  Takaró gyermeklétszám 
szerint 1 

 

7.  ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám 
szerint 3-3 
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IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 

 A B C 

1.  szennyes ruha tároló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

2.  mosott ruha tároló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

3.  Mosógép óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

4.  Centrifuga óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben történik 

5.  Vasaló óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

6.  Vasalóállvány óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

7.  Szárítóállvány óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

8.  Takarítóeszközök óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

9.  kerti munkaeszközök, szerszámok óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

10.  Hűtőgép óvodánként 1  

11.  Porszívó óvodánként 1  
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V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 

 A B C 

1.  1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

2.  különféle játékformák (mozgásos 
játékok, gyakorló, szimbolikus, 
szerepjátékok, építő-konstruáló 
játékok, szabályjátékok, 
dramatizálás, bábozás, 
barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-ának 
megfelelő 
mennyiségben 

csoportszobai és udvari 
eszközök külön-külön 

3.  mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és udvari 
eszközök külön-külön 

4.  ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

5.  az anyanyelv fejlesztésének, a 
kommunikációs képességek 
fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-ának 
megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

6.  értelmi képességeket (érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) és a 
kreativitást fejlesztő anyagok, 
eszközök 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-ának 
megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

7.  ábrázoló tevékenységet fejlesztő, 
eszközök 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

8.  a természeti-emberi-tárgyi 
környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként 
a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

9.  munka jellegű tevékenységek 
eszközei 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-ának 
megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

10.  2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök  

11.  Televízió óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

12.  magnetofon/CD 
lejátszó/hangfalak 

három csoportonként 1  

13.  diavetítő vagy projektor óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

14.  Vetítővászon óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

15.  hangszer (pedagógusoknak) óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 
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16.  hangszer (gyermekeknek) gyermek- 

csoportonként, a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

17.  egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként 
a gyermekek 30%-ának 
megfelelő 
mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevelő óvodában; az 
óvoda pedagógiai programja 
szerint 

18.  projektor vagy írásvetítő 1  

 

 

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 

 A B C 

1.  1. Beszédfogyatékosok   

2.  tükör 120 X 180 cm csoportonként 1  

3.  logopédiai alapkészlet csoportonként 1  

4.  2. Hallási fogyatékosok   

5.  Dallamíró csoportonként 1  

6.  hallásvizsgáló és hallókészülék 
tesztelő felszerelés 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a 
többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el és a 
gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz 
használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel 
történő együttműködés 
keretében 

7.  vezetékes vagy vezeték nélküli 
egyéni, illetve csoportos adó-
vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 
1 

 

8.  a különböző nyelvi 
kommunikációs szinteknek 
megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhordozó 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a 
többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el, és a 
gyermekek száma nem éri el a 
tizenötöt, az eszköz használata 
megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő 
együttműködés keretében 
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9.  nyelvi kommunikáció vizuális, 

auditív megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas eszköz 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a 
többi gyermekkel azonos 
óvodai csoportban látja el, és a 
gyermekek száma nem éri el a 
tizenötöt, az eszköz használata 
megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő 
együttműködés keretében 

10.  szurdologopédiai eszközök csoportonként 1  

11.  3. Látási fogyatékosok   

12.  Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára

13.  hatrekeszes doboz, gombás tábla, 
szöges tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 
1 

 

 
 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 

 A B C 

1.  étel-mintavétel (üvegtartály) 
készlet 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

amennyiben étel kiosztása 
folyik 

2.  Elsősegélyláda óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások 
szerint 

3.  gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi előírások 
szerint 

4.  amennyiben a betöltött 
munkakörben a viselete előírt, 
vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

5.  amennyiben a betöltött 
munkakörben a viselete előírt, 
vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

6.  tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 
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2. I S K O L A 

(általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai iskolára vonatkozó eltérő követelmények a megjegyzésben külön 
feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 

tartalmazzák. 

 A B C 

1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  Tanterem iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), figyelembe véve 
az iskola munkarendjét, 
osztályonként 1 

Figyelembe vehető a 
szaktanterem is. A terem 
alapterülete nem lehet 
kevesebb, mint 1,5 m2 

/fő. 
 

3.  Csoportterem legfeljebb nyolc osztállyal 
működő általános iskolában 4;
16 osztállyal működő 
általános iskolában 6; 
24 osztállyal működő 
általános iskolában 8 
gimnáziumban, 
szakközépiskolában, 
szakiskolában osztályonként 
0.5 csoportterem 

A csoportterem 
alapterülete nem lehet 
kevesebb, mint 2 m2 /fő. 
 
 

4.  szaktanterem a hozzá tartozó 
szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 
szerint iskolánként 
(székhelyen és telephelyen) 1-
1;  
a legfeljebb négy osztállyal 
működő iskolában 
társadalomtudományi 
szaktanterem 1 és művészeti 
nevelés szaktanterem 1 

 

5.  laboratóriumok a hozzájuk 
kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), 

Gimnázium, 
szakközépiskola, 
szakiskola 
intézményekben. 

6.  műhelyek a hozzájuk tartozó 
kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), 

Szakközépiskola, 
szakiskola 
intézményekben. 

7.  logopédiai foglalkoztató, egyéni 
fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi tanulóval 
együtt oktatják iskolánként 
(székhelyen és telephelyen) 1, 
ha a tanulót a többi tanulótól 
külön oktatják négy 
osztályonként 1 
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8.  iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

9.  tornaterem (nemenként 
biztosított öltözővel, benne 
kialakított zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Általános iskolában, 
gimnáziumban, továbbá 
szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha 
általános műveltséget 
megalapozó évfolyama 
van; kizárólag szakképző 
évfolyammal működő 
iskola esetén abban az 
esetben, ha az iskolát 
legalább százhúsz ? 
tanuló befogadására 
létesítették. 
Az Nkt. 27. § (11) 
bekezdés előírásának 
teljesülésére tekintettel, 
további tornaterem 
létesítése abban az 
esetben kötelező, ha a 
tanulók számára 
aránytalan teher és 
többletköltség nélkül 
nem biztosítható más 
nevelési-oktatási 
intézménnyel-, illetve 
sportolásra alkalmas 
létesítmény 
üzemeltetőjével kötött 
megállapodással a még 
szükséges tornaterem. 
A tornaterem és az ahhoz 
szükséges öltöző, 
valamint vizesblokk a 
gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
iskolában helyben 
biztosítható, továbbá, ha 
gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
iskolában 
mozgáskorlátozott 
gyermekeket tanítanak, 
mindezt 
akadálymentesen kell 
létesíteni.  
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10.  tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított öltözővel, 
benne kialakított zuhanyzóval, 
wc-vel) 

iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) harminc 
mozgáskorlátozott 
tanulónként 1 

Szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha a 
tornaterem nem 
kötelező, vagy a 
tornaterem a székhelyen 
van és annak 
igénybevételére nincs 
lehetőség, továbbá a 
mozgáskorlátozott 
tanuló esetén helyben, 
akadálymentes WC, 
zuhanyzó kialakításával.  

11.  gyógytestnevelési/erőnléti terem iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
iskolában ott, ahol 
mozgáskorlátozott 
gyermekeket tanítanak 
helyben. 

12.  Sportudvar iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 
alkalmas szabad 
területtel, szabadtéri 
létesítménnyel; 
kiváltható szerződés 
alapján igénybe vett 
sportlétesítménnyel 

13.  intézményvezetői iroda iskola székhelyén és az iskola 
azon telephelyén, amelyen az 
intézményvezető-helyettes, 
illetve tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

 

14.  intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező, 
székhelyen és telephelyen 1 

 

15.  tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettesi iroda 

ha az iskolában  
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező székhelyen és 
telephelyen 1 

 

16.  iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  
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17.  könyvtár (adattár, klub) iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, továbbá 
a szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha 
általános műveltséget 
megalapozó évfolyama 
van, kivéve, ha a 
feladatot nyilvános 
könyvtár látja el.  
A létesítésre kerülő 
könyvtár legalább egy 
olyan a használók által 
könnyen megközelíthető 
helyiség kell, hogy 
legyen, amely alkalmas 
háromezer könyvtári 
dokumentum 
befogadására, az 
állomány (állományrész) 
szabadpolcos 
elhelyezésére és legalább 
egy iskolai osztály 
egyidejű 
foglalkoztatására. 

18.  Könyvraktár iskolánként 1 általános iskolában, 
gimnáziumban, továbbá 
a szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha 
általános műveltséget 
megalapozó évfolyama 
van, kivéve, ha a 
feladatot nyilvános 
könyvtár látja el.  

19.  orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 Az orvosi szoba 
kialakítása, létesítése 
nem kötelező, 
amennyiben az iskola-
egészségügyi szolgálat 
nyilatkozata szerint, a 
tanulók ellátása – 
aránytalan teher és 
többletköltség nélkül  
a közelben található 
egészségügyi 
intézményben 
megoldható. 
Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
iskolában helyben 
biztosítva. 

20.  Kiszolgáló helyiségek   

21.  Sportszertár iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

22.  általános szertár iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
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23.  karbantartó műhely iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
iskolában. 

24.  kerekesszék tároló iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
iskolában, ahol 
mozgáskorlátozott 
gyermekeket tanítanak. 

25.  aula (előtér, közösségi tér)  iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem 
kötelező, amennyiben a 
nevelési-oktatási 
intézményben vagy 
annak közelében 
található közösségi 
térben megoldhatók 
azok a funkciók, 
amelyekre az aula 
szolgál.  

26.  Porta iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 
alapított általános 
iskolában, 
gimnáziumban, továbbá 
szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha 
általános műveltséget 
megalapozó évfolyama 
van. 

27.  Ebédlő iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 
iskolán kívül oldják meg 

28.  Főzőkonyha iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

ha helyben főznek 

29.  Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 

30.  tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 

31.  szárazáru raktár iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

ha helyben főznek 

32.  földesáru raktár iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

ha helyben őznek 

33.  Éléskamra iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

ha helyben főznek 

34.  felnőtt étkező iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést 
iskolán kívül oldják meg 

35.  Teakonyha iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

36.  személyzeti öltöző iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

 

37.  személyzeti mosdó-zuhanyzó iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 
24 osztállyal működő iskola 
székhelyén, telephelyén 
nemenként 2 
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38.  személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 
 

Alkalmazotti létszám 
figyelembevételével. 

39.  tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen, és 
telephelyen), szintenként, 
nemenként 1 

A tanulói létszám 
figyelembevételével. 

40.  technikai alkalmazotti mosdó-
zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) nemenként 1 

 

41.  Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 

42.  egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 
telephelyen 1) 

 

43.  WC helyiség és mosdó 
mozgáskorlátozottak számára 
felszerelve 

tanulói létszám szerint  
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1.  1. Tanterem   

2.  tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

Életkornak megfelelő 
méretben; 
mozgáskorlátozottak, 
középsúlyos értelmi 
fogyatékosok és 
gyengénlátók esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; 
gyengénlátóknál – 
szükség szerint – egyéni 
megvilágítási 
lehetőséggel; 
mozgáskorlátozottak 
székei állítható 
magasságú ülőkével, 
lábtartóval. 

3.  nevelői asztal, szék tantermenként 1  

4.  eszköztároló szekrény tantermenként 1  

5.  Tábla tantermenként 1  

6.  ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 
figyelembevételével 

 

7.  Szeméttároló helyiségenként 1  

8.  sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 
alkalmas méretben 

9.  2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli 
igények) 

 

10.  a) számítástechnikai terem   

11.  tábla + flipchart 1  

12.  Számítógépasztal tanulónként 1  

13.  számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1 felszerelés  

14.  Informatikai szoftverek, 
programok 

szükség szerint a pedagógiai program 
előírásai szerint 

15.  szkenner 1  

16.  b) társadalomtudományi 
szaktanterem 
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17.  nyelvi labor berendezés tíz–tizenöt tanuló egyidejű 

foglalkoztatására 
ha az oktatás részben 
vagy egészben nem 
magyar nyelven folyik; 
számítógépes nyelvi 
oktatással kiváltható 

18.  Magnetofon 1  

19.  CD író, lejátszó, hangszóró 1  

20.  mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  

21.  DVD (lejátszó, felvevő)  1  

22.  írásvetítő vagy projektor 1  

23.  c) természettudományi 
szaktanterem 

  

24.  vegyszerálló tanulói asztalok 
(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1  

25.  Elszívóberendezés tantermenként 1  

26.  vegyszerálló mosogató két asztalonként 1  

27.  fali mosogató tantermenként 1  

28.  Poroltó tantermenként 1  

29.  Elsősegélydoboz tantermenként 1  

30.  eszköz- és vegyszerszekrény 2  

31.  méregszekrény (zárható) 1 elhelyezése a szertárban 

32.  eszközszállító tolókocsi tantermenként 1  

33.  törpefeszültségű csatlakozások tanulóasztalonként 1  

34.  d) művészeti nevelés 
szaktanterem 

  

35.  rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának 
figyelembevételével 1 hely 

 

36.  tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  

37.  mobil-lámpa (reflektor) 2  

38.  vízcsap (falikút) 2  

39.  Pianínó iskolánként 1  

40.  ötvonalas tábla tantermenként 1  

41.  CD vagy lemezjátszó, 
magnetofon 

tantermenként 1  

42.  Tárolópolcok tantermenként 1  

43.  e) technikai szaktanterem  (életvitel és gyakorlati 
ismeretek céljait is 
szolgálhatja) 

44.  tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  

45.  állítható magasságú támla 
nélküli szék 

tizenöt tanuló részére  
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46.  f) gyakorló tanterem iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
gimnáziumban a 
munkába állást 
előkészítő oktatáshoz; 
szakközépiskolában a 
szakmai előkészítő 
ismeretek oktatásához; 
szakiskolában munkába 
álláshoz, életkezdéshez 
szükséges ismeretek 
átadásához; e feladat 
megoldható a 
számítástechnikai, illetve 
technika 
szaktanteremben is 

47.  3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba
(berendezése az óvodában meghatározottak szerint) 

 

48.  4. tornaszoba   

49.  Kislabda 5  

50.  Labda 5  

51.  Tornaszőnyeg 2  

52.  Tornapad 2  

53.  Zsámoly 2  

54.  Bordásfal 2  

55.  Mászókötél 2  

56.  Gumikötél 5  

57.  Ugrókötél 5  

58.  Medicinlabda 5  

59.  Stopper 1  

60.  kiegészítő tornakészlet 1  

61.  egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális tornafelszerelések 

 sajátos nevelési igényű 
tanulót oktató iskolában; 
pedagógiai programban 
foglaltak szerint 

62.  5. Iskolapszichológusi szoba   

63.  Asztal 1  

64.  Szék 4  

65.  Zárható irattároló szekrény 1  

66.  Számítógép perifériákkal 1  

67.  ruhatároló (fogas) 1  

68.  Szeméttároló 1  

69.  Telefonkészülék 1  

70.  Szőnyeg 1  

71.  6. Tornaterem 
(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

 

72.  kosárlabda palánk 2  
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73.  Gyűrű 1  

74.  Mászórúd 1  

75.  Mászókötél 2  

76.  Bordásfal 10  

77.  7. Sportudvar   

78.  szabadtéri labdajáték felszerelése 1 bármelyik játék 
kiválasztható 

79.  magasugró állvány, léc 1  

80.  távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal

81.  Futópálya 1 lehetőség szerint 
kialakítva 

82.  egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály egyidejű 
foglalkoztatásához szükséges 
mennyiségben 

sajátos nevelési igényű 
tanulót oktató iskolában; 
pedagógiai programban 
foglaltak szerint 

83.  8. Intézményvezetői iroda   

84.  Íróasztal 1  

85.  Szék 1  

86.  tárgyalóasztal, székekkel 1  

87.  számítógép internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés  

88.  számítógépasztal és szék 1-1  

89.  Iratszekrény 1  

90.  digitális adathordók részére 
szekrény 

1  

91.  Fax 1  

92.  Telefon 1  

93.  9. Nevelőtestületi szoba   

94.  fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1  

95.  Szék pedagóguslétszám szerint 1  

96.  napló és folyóirattartó 1  

97.  Könyvszekrény 2  

98.  Fénymásoló 1  

99.  számítógép internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1  

100. számítógépasztal, szék 1-1  

101. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám 
figyelembevételével 

 

102. Tükör 1  

103. 10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, 
iskolatitkári iroda 
(a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

104. asztal felnőtt létszám 
figyelembevételével 
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105. Szék felnőtt létszám 

figyelembevételével 
 

106. Iratszekrény 1  

107. számítógépasztal és szék 1  

108. számítógép internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

  

109. Telefon  közös vonallal is 
működtethető 

110. 11. Könyvtár   

111. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, egyidejű 
foglalkoztatásához szükséges 
mennyiségben 

életkornak megfelelő 
méretben; 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; 
mozgáskorlátozottak 
székei állítható magasságú 
ülőkével, lábtartóval 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  

113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 

114. szekrény (tároló) háromezer könyvtári 
dokumentum elhelyezésére 

 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  

116. létra (polcokhoz) 1  

117. Telefon 1 közös vonallal is 
működtethető 

118. Fénymásoló 1  

119. számítógép internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1  

120. Televízió 1  

121. CD vagy lemezjátszó 1  

122. Írásvetítő vagy projektor 1  

 
 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 

 A B C 

1.  Taneszközök   

2.  tárgyak, eszközök, 
információhordozók az iskola 
pedagógiai programjában előírt 
tananyag feldolgozásához 

évfolyamok, tantárgyak 
alapján oly módon, hogy az 
iskola munkarendje szerint 
minden osztály alkalmazhassa 

pedagógiai programban 
foglaltak szerint 

3.  egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális taneszközök 

évfolyamok, tantárgyak 
alapján oly módon, hogy az 
iskola munkarendje szerint 
minden osztály alkalmazhassa 

sajátos nevelési igényű 
tanulót oktató iskolában; 
pedagógiai programban 
foglaltak szerint 
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4.  magnetofon iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1, ha legalább 
négy osztály működik, további 
1, beszédfogyatékos tanulót 
nevelő iskolában – 
mikrofonnal – osztályonként 1

szaktanteremnél 
felsorolton kívül; bárhol 
szükség szerint 
elhelyezhető 

5.  CD vagy lemezjátszó iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton 
kívül, bárhol szükség 
szerint elhelyezhető 

6.  Televízió iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton 
kívül, bárhol szükség 
szerint elhelyezhető 

 
 

 

IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1.  Látási fogyatékosok   

2.  Olvasótelevízió tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 
tanulót oktató iskolában 

3.  Nagyítók tanulói létszám szerint alig- és gyengénlátó 
tanulót oktató iskolában, 
az érintett tanulóknak 

4.  kézikamerás olvasókészülék tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 
tanulót oktató iskolában 

5.  speciális könyvtartó eszköz tanulói létszám szerint 1 alig- és gyengénlátót 
oktató iskolában 

6.  számítógép színes, nagyító 
programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót 
oktató iskolában 

7.  világító színű, erősen kontrasztos, 
illetve nagyított méretű 
demonstrációs ábragyűjtemény 

osztályonként 1 alig- és gyengénlátót 
oktató iskolában 

8.  Pontírógép tanulói létszám szerint 1 vakot, aliglátó tanulót 
oktató iskolában 

9.  Pontozó tanulói létszám szerint 1  

10.  Braille-tábla tanulói létszám szerint 1  

11.  számítógép beszélő 
szintetizátorral vagy Braille-
kijelzővel 

tíz tanulónként 1  

12.  Braille-nyomtató iskolánként 1  

13.  Optacon iskolánként 1  

14.  Scanner iskolánként 1  

15.  speciális rajzeszköz készlet tanulónként 1  

16.  Abakusz tanulónként 1  
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17.  Hallási fogyatékosok   

18.  vezetékes vagy vezeték nélküli 
egyéni, illetve csoportos adó-
vevő készülék 

tanulói létszám szerint 1  

19.  hallásvizsgáló és hallókészülék 
tesztelő felszerelés 

iskolánként 1  

20.  zöld alapon sárga, széles 
vonalközű tábla 

tantermenként 1 alig- és gyengénlátó 
tanulót oktató iskolában 

21.  a különböző nyelvi 
kommunikációs szinteknek 
megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhordozó 

iskolánként 1  

22.  a nyelvi kommunikáció vizuális, 
auditív megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas 
elektronikus eszközök 

iskolánként 1  

23.  a nyelvi fejlődésükben 
akadályozottak kommunikációját 
segítő nyelv szemléltetésére 
alkalmas audiovizuális és/vagy 
elektronikus eszköz 

iskolánként 1  

24.  Testi fogyatékosok, 
mozgáskorlátozottak 

  

25.  fogyatékossághoz igazodó 
egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám szerint, 
tantárgyanként szükség 
szerint 

pedagógiai programban 
foglaltak szerint 

26.  állítható magasságú tábla tantermenként 1 mozgásfogyatékos 
tanulót oktató iskolában 
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V. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

Az óvodáknál ismertetettek szerint. 

 

3. K O L L É G I U M 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai diákotthonra vonatkozó külön előírások a megjegyzésben 
feltüntetve) 

 

I. HELYISÉGEK 

Az e pontban felsorolt helyiségek kialakítására a nemzeti szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, 
illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el 

 A B C 

1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  tanulószoba (felkészülő szoba) kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1, illetve, ha a 
hálószobák ilyen célra nem 
alakíthatók ki a tanulói létszám 
figyelembevételével 

az utóbbi esetben 
célszerűen 
tanulócsoportonként 1 

3.  szakköri, diákköri szoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

a tanulók 15%-ának 
egyidejű 
befogadásához; 
tanulószobában is 
kialakítható 

4.  számítástechnikai terem kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

5.  testedző szoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Létesítése nem 
kötelező, ha a tanulók 
számára aránytalan 
teher és többletköltség 
nélkül más nevelési-
oktatási intézménnyel-, 
illetve sportolásra 
alkalmas létesítmény 
üzemeltetőjével kötött 
megállapodás alapján 
biztosítható a 
testedzésre alkalmas 
helyiség használata. 
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6.  Könyvtár (adattár, klub) kollégiumonként 1 A létesítésre kerülő 

könyvtár legalább egy 
olyan a használók által 
könnyen 
megközelíthető 
helyiség kell, hogy 
legyen, amely alkalmas 
háromezer könyvtári 
dokumentum 
befogadására, az 
állomány 
(állományrész) 
szabadpolcos 
elhelyezésére és 
legalább egy iskolai 
osztálylétszám 
egyidejű 
foglalkoztatására. 

7.  Könyvraktár kollégiumonként 1 Amennyiben a 
feladatot nem 
nyilvános könyvtár látja 
el. 

8.  hálószoba, hálóterem kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) négy–hét 
tanulónként 1 

 

9.  Stúdió kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

tanulószobában is 
kialakítható 

10.  Sportudvar kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra 
alkalmas szabad 
területtel, szabadtéri 
létesítménnyel, 
kiváltható szerződés 
alapján igénybe vett 
sportlétesítménnyel 

11.  intézményvezetői iroda kollégiumonként székhelyen 
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

12.  nevelőtestületi szoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

13.  kollégiumi titkári iroda kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen)1 
amennyiben a kollégiumi titkár 
alkalmazása kötelező 
 

 

14.  ügyeletes nevelői szoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

15.  éjszakai gyermekfelügyelői szoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként  
a tanulók elhelyezése szerint 1 

 

16.  tanári pihenő kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

100 tanulónként egy 
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17.  Rendezvényterem kollégiumonként (székhelyen és 

telephelyen)1 
A kollégium épületének 
közelében található 
közösségi térben is 
kialakítható, 
amennyiben a 
funkciók, amelyekre a 
rendezvényterem 
szolgál biztosíthatók.  

18.  orvosi szoba kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

Az orvosi szoba 
kialakítása, létesítése 
nem kötelező, 
amennyiben az iskola-
egészségügyi szolgálat 
nyilatkozata szerint, a 
kollégium tanulóinak 
ellátása – aránytalan 
teher és többletköltség 
nélkül  a közelben 
működő egészségügyi 
intézményben 
megoldható. 

19.  betegszoba, elkülönítővel kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

100 tanulónként, 
nemenként egy 

20.  nővérszoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) a tanulók 
elhelyezése szerinti szintenként 
1 

sajátos nevelési igényű 
tanuló kollégiumi 
nevelése esetén 

21.  Vendégszoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

100 tanulónként egy 

22.  Kiszolgáló helyiségek  

23.  társalgó (látogatófogadó) kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) szintenként 1 

rendezvényteremként 
is használható, ha a 
helyiség alkalmas a 
kollégium valamennyi 
tanulójának egyidejű 
befogadására 

24.  Porta székhelyen és telephelyen 1 folyosón, előtérben is 
kialakítható 

25.  Ebédlő kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

kivéve, ha az 
étkeztetést 
kollégiumon kívül 
szervezik meg 

26.  Főzőkonyha kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 

27.  melegítő konyha  ha helyben étkeznek 

28.  tálaló-mosogató kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

ha helyben étkeznek 

29.  szárazáru raktár kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 

30.  földesáru raktár kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

ha helyben főznek 
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31.  Éléskamra kollégiumonként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 
ha helyben főznek 

32.  felnőtt étkező kollégiumonként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

Kivéve, ha az étkezést 
kollégiumon kívül 
szervezik meg 

33.  Teakonyha kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként 1 

a tanulók 15%-ának 
egyidejű befogadására 

34.  tanulói vizesblokk, fürdőszoba kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként, 
nemenként 1 

 

35.  tanulói WC helyiség kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként, 
nemenként 1 

A tanulói létszám 
figyelembevételével. 

36.  személyzeti WC helyiség kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

Az alkalmazotti létszám 
figyelembevételével. 

37.  személyzeti ötöző kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

 

38.  személyzeti mosdó-zuhanyzó kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

 

39.  technikai alkalmazotti mosdó-
zuhanyzó 

kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

 

40.  Élelmiszerhulladék tároló kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

41.  karbantartó műhely kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

42.  tisztítószer, takarító eszközök és -
gépek tárolója 

kollégiumonként székhelyen és 
telephelyen 1 

 

43.  Ágyneműraktár kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

44.  karbantartó műhely kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
diákotthonban. 

45.  kerekesszék tároló kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
diákotthonban, ahol 
mozgáskorlátozott 
gyermekeket nevelnek. 

46.  mosókonyha (tanulói) kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

47.  szárítóhelyiség (tanulói) kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

48.  vasaló- és fehérnemű-javító 
helyiség (tanulói) 

kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

49.  Szeméttároló kollégiumonként (székhelyen és 
telephelyen) 1 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

1.  1. Tanulószoba (felkészülő szoba)  

2.  tanulói asztal tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

életkornak megfelelő 
méretben; 
mozgáskorlátozott, 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos és 
gyengénlátó esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes 
asztalok; 
gyengénlátóknál – 
szükség szerint – 
egyéni megvilágítási 
lehetőséggel; 
mozgáskorlátozottak 
székei állítható 
magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

3.  tanulói szék tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

életkornak megfelelő 
méretben; 
mozgáskorlátozott, 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos és 
gyengénlátó esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes 
asztalok; 
gyengénlátóknál – 
szükség szerint – 
egyéni megvilágítási 
lehetőséggel; 
mozgáskorlátozottak 
székei állítható 
magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

4.  tanári asztal 1  

5.  tanári szék 1  

6.  nyitott és zárt könyvesszekrény tanulószobánként 2  

7.     

8.  kézikamerás olvasókészülék kollégiumonként 1 alig- és gyengénlátó 
nevelése esetén 

9.  számítógép színes, nagyító 
programmal 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó 
nevelése esetén 
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10.  számítógép asztal, szék számítógépenként 1  

11.  2. Szakköri, diákköri szoba (szakköri foglalkozásoknak megfelelő felszerelések, a 
pedagógiai programban meghatározott tevékenységhez, továbbá a tanulói létszámhoz 
igazodó számú asztalok és székek) 

12.  3. Számítástechnikai terem  

13.  s számítógép internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

húsz tanulónként 1 felszerelés  

14.  számítógépasztal, szék számítógépenként 1  

15.  Szoftverek és programok szükség szerint  

16.  zárható szekrény 1  

17.  tábla + flipchart 1  

18.  4. Testedző szoba (felszerelése az iskolai tornaszoba szerint)  

19.  5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)  

20.  6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek 
szerint) 

 

21.  7. Hálószoba, hálóterem  

22.  ágyneműtartós ágy tanulói létszám szerint 1 mozgássérült esetén 
kemény ágybetétek, 
decubitus matrac 
egyéni szükséglet 
szerint; látás- és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén 
védőszegély 

23.  Szekrény tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

 

24.  éjjeli szekrény tanulói létszám szerint 1  

25.  Polc tanulói létszám szerint 1  

26.  Tükör szobánként 1  

27.  Cipőtároló szobánként 1  

28.  Szék tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

ha tanulószobai 
feladatokat is ellát, 
egyébként szobánként 
egy 

29.  Asztal tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

ha tanulószobai 
feladatot is ellát, 
egyébként szobánként 
kettő 

30.  ágynemű-garnitúra tanulói létszám szerint 1  

31.     

32.  ágyneműhuzat-garnitúra tanulói létszám szerint 3  

33.  éjjeli lámpa tanulói létszám szerint 1  

34.  8. Stúdió  

35.  Stúdióasztal 1  

36.  Szék 3  
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37.  belső hangtechnikai felszerelés, 

kiépített hangtechnikai hálózat 
1  

38.  Hifi berendezés vagy CD író és 
lejátszó 

1  

39.  Mikrofon 1  

40.  Erősítő 1  

41.  hangszóró + fejhallgató 1  

42.  digitális kamera 1  

43.  Tárolószekrény 1  

44.  9. Sportudvar (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) 

45.  11. Intézményvezetői iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

46.  12. Nevelőtestületi szoba (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

47.  13. Kollégiumi titkári iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 

48.  14. Orvosi szoba (berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban foglaltak 
szerint) 

 

 

III. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 

 A B C 

1.  Televízió a kollégium által felvehető 
tanulói létszám alapján ötven 
tanulónként 1 

közösségi helyiségben 
elhelyezve 

2.  Rádió minden társalgóba 1  

3.  CD vagy lemezjátszó minden társalgóba 1  

4.  Magnetofon minden társalgóba 1  

5.  tankönyvek, szakkönyvek, 
kötelező olvasmányok 

a kollégium feladata szerinti 
iskolatípusoknak megfelelően 

könyvtárban, 
könyvtárszobában 
elhelyezve 

6.  egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális eszközök 

oly módon, hogy a kollégium 
munkarendje szerint minden 
tanuló használhassa 

sajátos nevelési igényű 
tanulót nevelő 
kollégiumban; 
pedagógiai 
programban 
meghatározottak 
szerint 
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IV. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

Az óvodáknál ismertetettek szerint. 

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 

A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI 

I. HELYISÉGEK 

(mind a négy művészeti ághoz)Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület, belmagasság, 
légköbméter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és 

tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 A B C
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  tanterem székhelyen és telephelyen az iskola 
munkarendje, valamint az egyes 
művészeti ágaknál meghatározottak 
szerint 

3.  intézményvezetői iroda iskola székhelyén, és azon a 
telephelyen, amelyen 
intézményvezető-helyettes, 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása nem kötelező, 
iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

4.  intézményvezető-helyettesi 
iroda 

ha az iskolában az intézményvezető 
helyettes alkalmazása kötelező, 
iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

5.  tagintézmény-
intézményegységvezető-
helyettesi iroda 

ha az iskolában a tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező, 
iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

6.  iskolatitkári iroda ha az iskolában az iskolatitkár 
alkalmazása kötelező, 
1iskolánként (székhelyen) 1 

7.  nevelőtestületi szoba iskolánként (székhelyen) 1
 

8.  Könyvtár (adattár) iskolánként (székhelyen) 1 a művészeti könyvek, 
segédkönyvek, kották, 
hanglemezek és egyéb 
hangzó anyagok, 
diafilmek stb. 
elhelyezésére – saját 
épülettel rendelkező 
intézmény esetében. 
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9.  Kiszolgálóhelyiségek  

10.  szertár, raktár (hangszertár, 
jelmeztár) 

iskolánként 1 művészeti áganként 
biztonsági felszereléssel, 
a hangszerfajtáknak, 
jelmezeknek, 
díszleteknek, színpadi 
kellékeknek, képző- és 
iparművészeti 
tárgyaknak, anyagoknak 
biztonságos tárolására 

11.  aula (előtér, várakozó) iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

porta, várakozóhelyiség 
és a ruhatár funkcióját is 
betöltheti 

12.  porta iskolánként (székhelyen) 1, szükség esetén az 
előtérben is kialakítható 
– saját épülettel 
rendelkező intézmény 
esetében 

13.  személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

alkalmazotti létszám 
figyelembevételével 

14.  tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként, 
nemenként 1 

tanulói létszám 
figyelembevételével 

15.  öltöző, zuhanyzó iskolánként (székhelyen) nemenként 
1 

saját épülettel 
rendelkező intézmény 
esetében 

16.  elsősegély helyiség iskolánként 1 lehetőség szerint külön 
helyiségként 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE 

 A B C
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  tanterem, műterem, tanszaki 
műhelyterem 

(berendezése az egyes művészeti 
ágaknál, tanszakoknál 
ismertetettek szerint) 

3.  intézményvezetői és 
intézményvezető-helyettesi, 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettesi iroda 

(berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint) 

4.  iskolatitkári iroda (berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint) 

5.  számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

iskolánként 1 felszerelés ügyviteli feladatok 
ellátásához 

6.  nevelőtestületi szoba berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint) 

7.  könyvtár (berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint),  
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 A B C
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  Taneszközök

3.  tárgyak, eszközök, 
információhordozók az iskola 
pedagógiai programjában 
előírt tananyag 
feldolgozásához 

évfolyamok, tanszakok, tantárgyak 
alapján a tanulói létszám 
figyelembevételével oly módon, 
hogy az iskola munkarendje 
szerint minden tanuló és csoport 
alkalmazhassa 

Az alapfokú 
művészetoktatás 
tantervi követelményei 
és a pedagógiai 
programban 
meghatározottak szerint 
az iskola által tanított 
tantárgyak esetében  
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III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

IV. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 

4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI 

4.1.1 ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 

 A B C
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  Helyiségek 

3.  egyéni és kiscsoportos órák
tanterme 

a tanszakok és a tanulók 
létszámának figyelembevételével, az 
iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott egyéni és 
kiscsoportos foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

a fúvós és az 
ütőhangszerek, a jazz-
zene és az elektro-
akusztikus oktatására 
használt helyiségek 
hangszigetelése, 
valamint az alapvető 
akusztikai szempontok 
figyelembevétele 
szükséges; 100 
tanulónként min. 4 
terem 
 

4.  csoportos órák, együttesek 
tanterme, próbaterme 

a csoport, illetve az együttesek 
létszámának figyelembevételével, az 
iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

a zenekar, kamarazene, 
énekkar helyiségei közös 
hasznosításúak is 
lehetnek; 100 
tanulónként min. 2 
terem 

5.  hangversenyterem csatlakozó
helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető más 
célra létesített (többcélú 
hasznosítás szempontjai 
szerint kialakított), 
nagyméretű terem is, 
amennyiben a 
hangversenyterem 
funkciójának megfelel 

6.  Helyiségek bútorzata, egyéb
berendezési tárgyai és oktatási
eszközei 

7.  Egyéni órák, kiscsoportos órák,
tanterme 

8.  tanári asztal 1

9.  tanári szék 1
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10.  tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 

figyelembevételével 
életkornak megfelelő 
méretben, 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; 
gyengénlátóknál 
szükség szerint egyéni 
megvilágítási 
lehetőséggel; a 
mozgáskorlátozottak 
székei állítható 
magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

11.  szekrény tantermenként 1

12.  zongora vagy pianínó tantermenként 1 legalább egy 
tanteremben 2 zongora 
vagy pianínó 

13.  zongoraszék tantermenként 1 zongoratermekben 2

14.  lábzsámoly tantermenként 2 a gitár és a zongora 
(billentyűs) teremben 

15.  kottatartó állvány tantermenként 2

16.  metronóm tantermenként 1

17.  CD lejátszó 100 tanulónként 1 Hordozható 

18.  álló tükör tantermenként 1 a fúvós, vonós, ütős és 
magánének tanszakok 
termeiben 

19.  tanított hangszer, tanulói
használatra 

az adott hangszert tanulók 30%-ának 
megfelelő számban iskolánként 

kivéve a zongora, hárfa, 
orgona, valamint a 
mérete és súlya alapján 
kézi szállításra nem 
alkalmas hangszerek 
(vonós hangszerek 
esetében elsősorban a 
kisebb méretű 
tanulóhangszerek; 
furulyánál 25 tanulóként 
1 garnitúra) 

20.  tanított hangszer hangszerfajtánként 1 tanári használatra  

21.  hangszertartozékok tanárok létszáma szerint 1 garnitúra 
évente 

húr, vonószőr, nád, stb.

22.  Hangfelvevő eszköz 100 tanulónként 1

23.  párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

24.  Csoportos órák, együttesek
tanterme 

25.  tanári asztal 1
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26.  tanári szék 1

27.  tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelő 
méretben, 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén 
állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; 
gyengénlátóknál 
szükség szerint egyéni 
megvilágítási 
lehetőséggel; a 
mozgáskorlátozottak 
székei állítható 
magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

28.  ötvonalas tábla, ötvonalas
nyitható tábla, mágneses tábla 

választás szerint tantermenként 1 elméleti, csoportos órák 
helyiségébe 

29.  DVD lejátszó, televízió iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

30.  számítógép, perifériákkal elméleti órák helyiségeibe 1. DVD író-olvasó, 
hangfalakkal, 
kottagrafikus, 
készségfejlesztő 
szoftverekkel – lehetőleg 
internet elérhetőséggel 
és nyomtatási 
lehetőséggel 

31.  nyomtató 200 tanulónként 1

32.  szekrény tantermenként 1

33.  zongora vagy pianínó tantermenként 1

34.  zongoraszék tantermenként 1

35.  lábzsámoly tantermenként 1

36.  zenekari pultok iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) az együttesek 
létszámának figyelembevételével 

együttesek helyiségébe

37.  metronom tantermenként 1

38.  párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

39.  hangversenyterem (csatlakozó
helyiségekkel) 

40.  szék a terem befogadóképessége szerint

41.  zongora 1

42.  zongoraszék 1

43.  zenekari pultok az együttesek létszámának 
figyelembevételével 
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44.  énekkari dobogó iskolánként (székhelyen) amennyiben az 

iskolában kórus tantárgy 
oktatása folyik 

45.  alapvető színpadi
világítástechnikai és akusztikai
berendezések 

1 mikrofonok, erősítő, 
keverő, hangfalak, stb; 
reflektorok (lehetőleg 
szabályozható) 

46.  hangológép iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

4.1.2. TÁNCMŰVÉSZET 

(balett, moderntánc, kortárstánc, néptánc, társastánc tanszak) 

 A B C
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  Helyiségek 

3.  tanterem a csoport, illetve az együttesek 
létszámának figyelembevételével, az 
iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

más művészeti ágakkal, 
tanszakokkal közös 
helyiségként is 
kialakítható, ha a tanulók 
és a csoportok száma azt 
lehetővé teszi 

4.  táncterem  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető más 
célra létesített, de 
funkciójának megfelelő, 
a többcélú hasznosítás 
szempontjai szerint 
kialakított nagyméretű 
terem is 

5.  tanári öltöző, tusoló iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

6.  tanulói öltöző, tusoló iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

7.  kellék- és jelmeztár vagy 
kellék- és jelmeztároló 

iskolánként 1 jelmezek, viseletek 
számára 

8.  Helyiségek bútorzata, egyéb
berendezési tárgyai és oktatási
eszközei 

9.  Tanterem 

10.  tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

11.  tanári asztal, szék tantermenként 1

12.  eszköztároló szekrény tantermenként 1

13.  Tábla, vagy flipchart tantermenként 1 elméleti órák 
helyiségébe 
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14.  CD lejátszó tánctermenként 1

15.  televízió, digitális kamera, DVD
lejátszó 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

16.  szeméttároló helyiségenként 1

17.  Táncterem a tanszaknak megfelelő 
burkolattal (fapadlózat, 
laminált padlózat, 
sportpadló, fapadlózat 
balett-szőnyegborítással)

18.  Zongora, pianínó, vagy
elektromos zongora 

1 Korrepetítor alkalmazása 
esetén 

19.  zongoraszék korrepetítor alkalmazása 
esetén 

20.  rögzített, vagy mobil tükör  

21.  Rögzített, vagy mozgatható
balett rudak 

tanulók létszámának 
figyelembevételével 

a tanulók kora szerinti 
magasságba függesztve, 
a balett tanszakon 

22.  Jelmezek, viseletek, kellékek iskolánként a tanított tanszakoknak 
és a tanulói létszámnak 
megfelelően 

 
4.1.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 A B C
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

2.  Műhely (a vizuális alapozó 
gyakorlatok, vizuális alkotó 
gyakorlat, a grafika és 
festészet alapjai és a 
tanszaki műhelygyakorlat 
termei)  
 

a vizuális alapozó gyakorlatok, a 
vizuális alkotó gyakorlat, a grafika 
és festészet alapjai, a rajz-festés-
mintázás tantárgyak és a tanszaki 
műhelygyakorlat azonos 
teremben is megtarthatók. 

a műhelyterem 
igénye: jól 
szellőztethető, 
fűthető, megfelelő 
természetes és 
mesterséges 
fényviszonyt biztosító, 
sötétíthető, amelynek 
alapterülete 
tanulónként legalább 
1,5–2 m2 

3.  Valamennyi tanszak és a 
kötelező közös tantárgyak 
alapvető eszközei (a 
vizuális alapozó 
gyakorlatok, vizuális alkotó 
gyakorlat, a grafika és 
festészet alapjai 
tantárgyak) 

4.  Projektor vagy diavetítő iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

5.  Tanári laptop  iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 
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6.  Videó-felvevő iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 
7.  Fényképezőgép iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 
8.  Fénymásoló iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 
9.  Szkenner iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 
10.  Égetőkemence iskolánként 1

11.  Grafikai prés  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

legalább A/3-as méret 
lehúzására alkalmas 
méretű 

12.  Mobilizálható installáció iskolánként 1

13.  Archívum iskolánként székhelyen az éves 
munkát bemutató anyag, eredeti 
vagy digitálisan archivált 
tanulómunkákból 

az eredeti 
tanulómunkák 
tárolására, illetve 
digitális archívum 

14.  Tanulói asztal, szék az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

15.  Zárható tároló szekrény termenként 1

16.  Szárító-tároló polc  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

17.  Mobil lámpa iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 2 

18.  Rajztábla A/2 – A/3 
méretben 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

19.  Elektromos főzőlap iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

20.  Festékfőző-keverő 
edények 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 2–3 

21.  Vasaló  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

22.  Varrógép iskolánként 1

23.  Rajzi és grafikai eszközök: 
ceruza, toll, rajzszén, 
pasztell vagy zsírkréta, 
tus, karctű  

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

24.  Gumihenger műhelyenként 2

25.  Különböző papírok, 
kartonok 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

26.  Festő eszközök: ecsetek, 
vizes edény, vízfesték, 
tempera, spaklik, kések 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

27.  Mintázó eszközök, 
mintázó fák  

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 
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28.  Konstruáló eszközök: olló, 

snitzer, ragasztószalag, 
rögzítőeszközök 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

29.  Kézi szerszámok: kalapács, 
fogó, ár, fűrész, véső, kés, 
reszelő, drótkefe 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő arányban 

30.  Mérőeszközök: vonalzó 
vagy szalagmérce 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő arányban 

31.  Gyűjtött tárgyak, 
modellek, drapériák 
(tanulmánymunkákhoz) 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
csoportlétszámok 
figyelembevételével 

32.  Szemléltető anyag: képek, 
könyvek, CD, DVD) 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) a foglalkozások 
szükséglete szerint 

33.  Grafika és festészet tanszak 
speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 

34.  Munkaasztal, szék  műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki 
műhely esetén 

35.  Rajztábla az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

alapfokon A/3, 
továbbképzőben A/2 
méretben 

36.  Festőállvány a helyi tantervnek megfelelően az 
egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
számban 

továbbképző 
évfolyamokon 

37.  Festőalapok: farost táblák, 
vásznak, kartonok 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

továbbképző 
évfolyamokon 

38.  Linómetsző készlet az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

alapfok 4. évfolyamtól

39.  Kormozó eszköz műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól

40.  Lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól

41.  Grafikai lapok: kartonok, 
papírok, linó, fém vagy 
műanyaglap 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

42.  Grafikai anyagok: linó 
festék, szitafesték 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

43.  Zárható vegyszertároló  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 
használata esetén 

44.  Szobrászat és kerámia 
tanszak speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 
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45.  Munkaasztal, szék  műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki 
műhely esetén 

46.  Mintázó állvány a helyi tantervnek megfelelően az 
egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
számban 

továbbképző 
évfolyamokon 

47.  Mintázó eszközök, 
segédeszközök: 
mintázófa, mintázó gyűrű, 
ecset, edény, fólia 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

48.  Gipszező kéziszerszámok, 
gipszkeverő, gipszvéső  

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

49.  Gipszforma készítő alap- 
és segédanyagok 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

50.  Kéziszerszámok: különböző 
kalapácsok, fűrészek, 
ráspolyok, reszelők, kézi 
gyaluk, vésők, fogók, 
pillanatszorítók 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

51.  Mérőeszközök: vonalzó, 
derékszögű vonalzó, 
tolómérce 

a helyi tantervnek megfelelően a 
csoportlétszámok 
figyelembevételével 

52.  Szobrászati alapanyagok: 
fa, agyag, gipsz, papír, 
fém, műanyag, textil 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

53.  Fazekaskorong két tanulónként 1

54.  Agyagnyújtó prés-
agyagnyújtó eszköz 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

55.  Mázazó eszközök: 
merőkanál, mázszűrő, 
műanyag edények 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

56.  Mérőeszközök 
mázkészítéshez 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

57.  Kézikorong-forgókorong az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának 
megfelelőszámban 

58.  Díszítő eszközök: íróka, 
kaparó-véső fémkés, 
festőecset, festékszóró, 
polírozó eszköz 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

59.  Korongolási 
segédeszközök: fa- és 
gumiprofilok bőrszalag 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

60.  Különböző kerámia 
alapanyagok, mázak, 
kerámia festékek, 
engobeok 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

61.  Égetőkemence iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

62.  Zárható vegyszertároló  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 
használata esetén 
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63.  Textil– és bőrműves 

tanszak speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 

64.  Munkaasztal, szék  műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki 
műhely esetén 

65.  Nyüsttel ellátott 
szövőállvány vagy 
szövőkeret 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
számban 

66.  Varrógép műhelyenként a továbbképző 
évfolyamokon 1 

67.  Madzag vagy szalagszövő  az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

68.  Viaszoló ecset vagy 
batikpipa 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

69.  Teregető állvány műhelyenként 1

70.  Festékező kád műhelyenként 1

71.  Anyagalakító és díszítő 
eszközök: tű, hurkoló és 
kötő eszközök 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

72.  Különböző funkciójú 
tárgyak készítésére 
alkalmas anyagok: 
textilek, fonalak, gyapjú 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

73.  Gumilap műhelyenként 1

74.  Varrópad az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

75.  Vékonyító gép műhelyenként 1

76.  Bőrműves 
kéziszerszámok: ár, 
bőrlyukasztó, bőrvágó kés 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

77.  Különböző funkciójú 
tárgyak készítésére 
alkalmas anyagok: puha 
és kemény bőrök 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

78.  Zárható vegyszertároló  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 
használata esetén 

79.  Fém– és zománcműves 
tanszak speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 

80.  Munkaasztal, szék  műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki 
műhely esetén 

81.  Zománcégető kemence telephelyenként 1



19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3033

 
82.  Zománcégetési 

segédeszköz: berakó lap, 
villa, kesztyű, szemüveg 

műhelyenként 2-2

83.  Állványos fúrógép  műhelyenként 1

84.  Segédeszközök: sikattyú, 
szorító, szerszámsatu 
forrasztópáka 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

85.  Mérőeszközök: subler, 
körző, szögmérő, 
súlymérő  

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

86.  Fémmegmunkáló kézi 
szerszámok: fogó, 
pillanatszorító, lemezvágó 
olló, fémlyukasztó, 
pontozó, harapó-, csípő-, 
kúpos- és laposfogó, 
fémfűrész, lombfűrész, 
reszelő, tűreszelő, 
kalapács, véső, beütő és 
cizellőr szerszám, fém 
kefe, csiszolóvászon 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

87.  Zománcozó eszközök: 
spatula, csipesz, tű 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

88.  Dörzscsésze műhelyenként 2

89.  Vegyszeres tálak műhelyenként 3

90.  Különböző funkciójú 
tárgyak készítésére 
alkalmas anyagok: 
fémhuzalok, fémlemezek 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

91.  Huzalhenger iskolánként 1 továbbképző 
évfolyamokon 

92.  Különböző funkciójú 
tűzzománcozott tárgyak 
készítésére alkalmas 
anyagok: lealapozott 
fémlapok, rézlemez, 
zománciszap, ékszer 
zománc 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

93.  Zárható vegyszertároló 
szekrény  

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 
alkalmazása esetén 

94.  Fotó és film tanszak 
speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 

95.  Munkaasztal, szék  műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki 
műhely esetén 

96.  Sötétkamra iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

97.  Szárítóberendezés  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 



3034 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám

 
98.  Repró-állvány, fotóállvány  iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
99.  Fotónagyító  az egyidejűleg foglalkoztatott 

tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

100.  Fotólámpa, sötétkamra 
lámpa  

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) a szükséges számban 

101.  Fényképezőgép 
objektívekkel, 
tartozékokkal 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

102.  digitális kamera a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

103.  Montázsasztal  műhelyenként 1

104.  Erősítő, keverő, mikrofon  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

105.  Fotólabor eszközök: 
hívótál, csipesz 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

106.  Fotóanyagok: papír, 
előhívó 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

107.  Zárható vegyszertároló 
szekrény  

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 
alkalmazása esetén 

108.  Környezet– és 
kézműveskultúra tanszak 
speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 

109.  Munkaasztal, szék  
 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki 
műhely esetén 

110.  Varrógép a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
számban 

111.  Festékező és áztató kád műhelyenként 1

112.  Szövőállvány, vagy 
szövőkeret, madzag, 
szalag vagy gyöngyszövő 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

113.  Bőrlyukasztó feladatellátási helyenként 2

114.  Különböző funkciójú 
tárgyak készítésére 
alkalmas anyagok: gyapjú, 
fonal, textil, agyag, papír, 
gipsz, fa, bőr, vessző  

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak 
megfelelő mennyiségben 

115.  Famegmunkáló eszközök: 
faragó eszközök, véső, 
reszelő 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 
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116.  Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 
alkalmas faanyagok, 
ragasztók, konzerváló 
anyagok  

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

117.  Ragasztó pisztoly műhelyenként 2

118.  Különböző funkciójú 
tárgyak készítésére 
alkalmas kartonok, papír, 
fa és műanyaglapok 

a helyi tanterv alapján a 
tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

119.  Zárható vegyszertároló  iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 
használata esetén 

 

 

 

4.1.4 SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

 A B C 
1.  Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2.  Helyiségek 

3.  próbaterem a tanszakok és a tanulók számának 
figyelembevételével, az iskola 
munkarendje szerint az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

A művészeti ágak, 
tanszakok közös 
helyiségeként is 
kialakítható, ha az 
funkciójának megfelelő, 
illetve a tanulók és a 
csoportok száma azt 
lehetővé teszi. 
Akadálymentes, szabad 
tér a tanulólétszámnak 
megfelelően, 
tanulónként legalább 3
m2. A terem legyen jól 
szellőztethető, fűthető, 
sötétíthető, fa- vagy 
műanyag burkolatú 
padlózattal 

4.  gyakorlati műhely a tanszakok és a tanulók számának 
figyelembevételével, az iskola 
munkarendje szerint, az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

bábművészeti tanszaknál

5.  jelmez-, kellék- és díszlettár tanszakonként 1 tanszakok közös 
helyiségeként is 
kialakítható 

6.  Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és oktatási 
eszközei 
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7.   próbaterem 

8.  mozgatható dobogók telephelyenként 1 színpad összeállítására 
alkalmas mennyiségben 

9.  tábla, vagy flipchart próbatermenként 1 elméleti órák 
helyiségében 

10.  sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére 
alkalmas méretben 

11.  CD-lejátszó próbatermenként 1

12.   
televízió, projektor vagy DVD-, 
illetve video lejátszó 

próbatermenként 1

13.  paravánok próbatermenként 1 bábművészeti ágnál 

14.  egészalakos tükör próbatermenként 1

15.  videokamera szélhelyen és tagintézményben 1

16.  egyszerű ritmus és 
dallamhangszerek,  

próbatermenként 1 készlet Csoportlétszámnak és az 
egyidejűleg megtartott 
foglalkozások számának 
megfelelő számban 

17.  Báb- és díszletkészítés 
gyakorlati műhelye 

18.  tanulói munkaasztal kettő tanulónként 1

19.  varrógép műhelyenként 1

20.  tároló szekrények, ládák, 
kosarak 

műhelyenként 1

21.  bábtartó állvány műhelyenként 1

22.  kéziszerszámok tanuló létszámnak megfelelően

23.  zárható vegyszertároló műhelyenként 1
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5. TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 
 
Az Nkt. 20. §-ának felhatalmazásával létesíthető többcélú intézményen belül az adott intézményegységek 
kialakításakor az e melléklet szerinti intézménytípusra előírt minimumfeltételeket kell teljesíteni,  
A funkcionális egységek (mint pl.: a szaktantermek, a könyvtár, a tornaterem, a tornaszoba, a 
gyógytestnevelési/erőnléti terem, az ebédlő, a konyha, mosogató, tálaló, illemhelycsoportok, mosó, vasaló, 
szárító helyiségek, aula, többcélú helyiség − szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására −, udvar) 
közös használatra is kialakíthatóak.  
Amennyiben az óvoda többcélú köznevelési intézményben működik, a gyermekek csoportszobai és udvari 
foglalkoztatása – a testnevelés kivételével – az e célra kialakított és kizárólag az óvoda által használt 
helyiségben, udvaron történhet. 
Ha az iskola többcélú köznevelési intézményben működik, a felnőttek részére kialakított helyiségek, a 
felnőttek munkaeszközei, továbbá a köznevelési célú helyiségek, a felszerelési eszközök, a különböző iskolák 
feladatainak az ellátásához igénybe vehetők. A nem köznevelési célú helyiségek abban az esetben vehetők 
igénybe, ha e mellékletben meghatározottaknak megfelelnek. 
Ha a kollégium többcélú köznevelési intézményben működik, a felnőttek részére kialakított helyiségek, a 
felnőttek munkaeszközei a kollégiumi feladatok ellátásához is igénybe vehetők. A tanulók által használt 
helyiségek és felszerelések a kollégium feladatainak az ellátásához igénybe vehetők, amennyiben biztosított, 
hogy a kollégiumi nevelés teljes időszakában a tanulók igénybe tudják venni. A nem köznevelési célú 
helyiségei abban az esetben vehetők igénybe, ha e mellékletben meghatározottaknak megfelelnek. 
Alapvetés, hogy a többcélú intézmény kialakításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a benne létesülő 
különböző intézményegységek valamennyi sajátos pedagógiai követelménye teljesülhessen és a közösen 
használható helyiségek kialakításával a kivitelezésével az adott intézményegység pedagógiai tevékenysége, a 
gyermekek foglalkoztatása, a tanulók tanítása, tanulása, életrendje nem akadályozható. 
A többcélú intézmény létesítését megelőzően, a tervezésnek ki kell terjednie a különböző korosztályok és 
intézményegységek sajátosságainak felmérésére, az igények rögzítésére, a nem teljesülés következményeire, 
s külön figyelemmel kell lenni a közös használatba kerülő funkcionális egységek felxibilis, sokrétű igényt 
kielégítő megvalósíthatóságára. 
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Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi kerete 

 
MATEMATIKA TESZT 
A mérés matematika tesztje főként a mindennapi életben előforduló, matematikai 

problémákra visszavezethető feladatokból áll. A felmérés figyelembe veszi a 
kerettanterveket, de nem azoknak az egyes évfolyamokra vonatkozó követelményeit kéri 
számon. 

A tesztek olyan, többnyire életszerű szituációban megjelenített feladatokat 
tartalmaznak, amelyek megoldásához szükséges ismeretekkel már rendelkezhetnek a 
diákok. A pedagógiai mérés matematika tesztje a diákok matematikai eszköztudását méri. 
A matematikai eszköztudás magában foglalja 

– az egyénnek azt a képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika 
szerepét a valós világban; 

– a matematikai eszköztár készségszintű használatát; 
– az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának igényét 

és az erre való képességet; 
– a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és 

együttműködésben az egyén életkorának megfelelő szinten. 
A matematikai eszköztudás felmérésekor elsősorban a hétköznapi életben is előforduló 

problémákra épülő feladatokkal találkoznak a tanulók, és azokat meglévő matematikai 
képességeik és az iskolában, valamint a mindennapokban szerzett készségeik segítségével 
kell megoldaniuk.. 

 
A teszt összeállításának szempontjai 
A matematika teszt feladatait a hivatal aszerint állítja össze , hogy egyrészt a 

matematika mely tartalmi elemei jelennek meg a feladatban, másrészt milyen típusú 
gondolkodási műveletek, kompetenciák segítségével oldható meg az adott probléma. A 
feladatokban lévő matematikai tartalmi területek négy fő csoportba sorolhatók. Ez a 
besorolás különbözik a hagyományos tantervi felosztástól, de megfeleltethető annak. 
Minden tartalmi területhez különböző matematikai képességeket, készségeket, 
műveleteket igénylő, különböző nehézségű feladatok, alkalmazások tartoznak. Az országos 
pedagógiai mérésben a gondolkodási műveletek három csoportját határoztuk meg. 

A különböző képességű, tudású tanulók teljesítményének értékeléséhez eltérő 
nehézségű feladatokra van szükség a tesztben, a feladatok nehézség szerinti eloszlásánál 
törekedni kell arra, hogy az leképezze a tanulók képességek szerinti eloszlását. Az egyes  
területek esetében a feladatok a matematika minél szélesebb területét le kell fedjék, és az 
egyes tartalmi területeket képviselő feladatokban a gondolkodási műveletek elemei 
megfelelő arányban jelennek meg. Ennek érdekében a hivatal tesztmátrixok készülnek, 
amelyek a vizsgált korosztályok életkori sajátosságait figyelembe véve meghatározzák az 
egyes teszteken belül a tartalmi területek és műveleti csoportok arányait. 

A felmérés minden tanévben formailag is különböző típusú feladatokat tartalmaz, 
amelyek arányát a mérési-javítási idő és a tanulói válaszokból nyerhető információk 
figyelembevételével határozza meg a hivatal. 

A teszt összeállításának további fontos szempontja, hogy az változatos kontextusú 
feladatokból álljon. 
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Tartalmi területek 
Az országos pedagógiai mérésben a matematikán belül négy tartalmi területet 

különböztethető meg: 
– mennyiségek és műveletek, 
– hozzárendelések és összefüggések, 
– alakzatok síkban és térben, 
– események statisztikai jellemzői és valószínűsége. 
 
Mennyiségek és műveletek 
Számokkal, mennyiségekkel az élet legkülönbözőbb területein lehet találkozni, ezekkel 

a tanulók, a pedagógusok számításokat végeznek. A számításokhoz ismerni kell a 
műveleteket és azok tulajdonságait. A bennünket körülvevő tárgyakat, anyagokat jellemző 
mennyiségekről mérések és mértékegységek segítségével kaphatunk információkat. A 
mérés problémaköréhez kapcsolódó feladatok a mennyiségek és műveletek tartalmi 
területéhez sorolhatók. Ez a tartalmi terület tehát magában foglalja a számok, műveletek 
ismeretét, az oszthatósági problémákat, idetartozik még a mérés, valamint a 
mértékegységek ismerete, átváltása is. 

– Számok, számérzék (számábrázolás, előjeles számok, számok közötti kapcsolat 
(közönséges és tizedes törtek), számhalmazok és kapcsolatuk, számok a számegyenesen, 
nagyság szerinti rendezés, nagyságrendi becslések stb.) 

– Számítások, műveletek (műveletek és műveleti tulajdonságok ismerete, műveletek 
kapcsolata, sorrendje, végrehajtása, megfelelő képlet alkalmazása stb.) 

– Oszthatóság (prímek, [közös] osztók, [közös] többszörösök, oszthatósági 
tulajdonságok és szabályok, számrendszerek közötti kapcsolat stb.) 

– Mérés (mértékegységek használata, átváltása, mérési pontosság stb.) 
 
Hozzárendelések és összefüggések 
A világban működő rendszerek olyan elemekből, jelenségekből állnak, amelyek és 

amelyek változásai hatással vannak egymásra; összefüggnek egymással. A természeti vagy 
társadalmi jelenségeket vizsgálva többnyire azt tapasztalható, hogy folytonosan változnak. 
Az összefüggések, változások kezeléséhez szükséges, hogy az esetleges szabályosságokat 
felismerjük, a változásokat értelmezni tudjuk. Az összefüggésekre, a változások 
vizsgálatára, az összefüggésekkel kapcsolatos műveletekre épülő problémák tartoznak ide. 

Ez a terület magában foglalja a matematikai, algebrai kifejezések, hozzárendelések, 
függvények különböző ábrázolásával kapcsolatos problémákat; a szabályosságok, 
sorozatok, összefüggések felismerésével, megadásával, alkalmazásával megoldható 
feladatokat, az egyenletek, egyenlőtlenségek felírását, megoldását, paraméteres 
kifejezések kezelését. Idesoroljuk az elemi halmazokkal kapcsolatos ismeretek, valamint a 
logikai ismeretek alkalmazását. 

– Mennyiségek egymáshoz rendelése, mennyiségek és a közöttük lévő összefüggések 
felismerésével, megjelenítésével [táblázat, képlet, grafikon] kapcsolatos tevékenységek: 
adatleolvasás, ábrázolás, algebrai kifejezések és ábrázolás közötti összefüggések 
megtalálása, felismerése; sorozatok stb. 

– Arányosságok, így egyenes és fordított arányosságok, 
– Paraméter-algebra formulákkal, képletekkel végzett műveletek, algebrai kifejezések 

összehasonlítása, egyenletmegoldás, . 
– Szöveges egyenletek, egyenlőtlenségek kezelése, matematizálása, 
– Szabályjáték (szabályosságok felismerése, szabályok követése stb., 
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– Halmazok (halmazműveletek és tulajdonságaik, 
– Logika (állítások igazságtartalma, 
 
Alakzatok síkban és térben 
Ahhoz, hogy a tárgyakat képesek legyünk összehasonlítani és megkülönböztetni, fel kell 

ismerni, hogy azok milyen speciális jellemzőkkel rendelkeznek, miben hasonlítanak, illetve 
különböznek, esetleg egyszerűbb, szabályos alakzatokká, összetevőkké kell bontani őket. 

Ahhoz, hogy biztosan el lehessen igazodni a háromdimenziós térben, ahol élünk, 
értenünk kell, mit jelentenek egy alakzat különböző irányú nézetei. Különböző 
nézeteikben, megjelenési formáikban fel kell tudnunk ismerni a tárgyakat, alakzatokat. 
Meg kell értenünk a térbeli és síkbeli koordináták jelentését, és tudnunk kell ezek alapján 
tájékozódni. Az alakzatok tulajdonságainak, jellemzőinek ismeretét, a síkbeli vagy térbeli 
tájékozódás képességét igénylő problémák tartoznak az alakzatok síkban és térben 
tartalmi területhez. 

Ez terület magában foglalja a két- és háromdimenziós geometriai alakzatokkal 
kapcsolatos műveleteket, a szimmetriákkal, egybevágósággal, hasonlósággal, geometriai 
transzformációkkal kapcsolatos problémákat. Ide tartoznak a trigonometriai összefüggések 
alkalmazásai is. Ehhez a tartalmi területhez soroljuk a koordináta-rendszerbeli eligazodást, 
térbeli tájékozódást is. 

– Alakzatok, így geometriai alakzatok [egyenesek, szögek, két- és háromdimenziós 
alakzatok] tulajdonságainak ismerete, csoportosítás adott tulajdonság szerint, tárgyak, 
alakzatok felismerése különböző megjelenítési formákban, alakzatok komponensekre 
bontása stb. 

– Transzformációk, így különösen geometriai transzformációk, szimmetriák felismerése, 
alkalmazása, egybevágóság és hasonlóság felismerése, alkalmazása stb., 

– Dimenziók, így különösen testek és hálóik, nézeteik, vetületeik összekapcsolása, 
alakzatok láthatóság szerinti ábrázolásainak ismerete stb., 

– Tájékozódás síkban és térben, az objektumok egymáshoz viszonyított helyzete, 
viszonyítás a megfigyelő térbeli pozíciójához, eligazodás a koordináta-rendszerben [pl. 
pontok, egyenesek helyzetének meghatározása] stb.) 

– Trigonometriai összefüggések alkalmazása. 
 
Események statisztikai jellemzői és valószínűségük 
A tantervi szabályozás előírásai alapján különböző valószínűségű eseményekkel, a 

biztos, illetve a lehetetlen esemény fogalmával, kombinatorikai problémákkal az egyszerű 
játékokban, a természet jelenségeiben és a tudomány területén egyaránt találkoznak a 
tanulók. Naponta nagy mennyiségű információ, adatok sokféleképpen megjelenített 
halmaza jut el a tanulókhoz. A statisztikai módszerekkel képzett adatok esetén fontos 
tudnunk, hogy mennyire tekinthetők megbízhatónak vagy bizonytalannak, milyen 
feltételek mellett, milyen valószínűséggel érvényesek stb. Ehhez tisztában kell lenni 
bizonyos statisztikai fogalmakkal, ismerni kell bizonyos szintű statisztikai számítási 
módszereket. E területhez azok a feladatok tartoznak, amelyekben statisztikai számításokat 
kell végezni, azokat statisztikai szempontból kell értékelni, vizsgálni, vagy statisztikai 
ábrázolásokat, így elsősorban diagramokat, táblázatokat stb. kell készíteni, vagy az ábrázolt 
adatokkal kell műveleteket végezni. A kombinatorikai és valószínűség-számítási 
problémákat megjelenítő feladatok, valamint a gráfok mint egyszerű modellek is itt 
szerepelnek. 
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– Adatgyűjtés szövegből, grafikonról, diagramról, táblázatból stb., adatok 

megjelenítése, ábrázolása, jellemzése [grafikon, táblázat, diagram stb.] 
– Statisztikai számítások végrehajtása, átlag, medián, szórás stb. 
– Statisztikai mutatók és eljárások értelmezése, elemzése, következtetések levonása, 

következtetések kritikus elbírálása stb. 
– Valószínűség-számítás, valószínűségi problémák megoldása 
– Kombinatorika (kombinatorikai problémák megoldása) 
– Gráfok, gráfok modellként alkalmazása. 
 
A tartalmi területek helyenként nehezen határolhatók el egymástól, szinte minden 

területnek van közös része, metszete más területekkel. Amikor egy feladatot valamely 
tartalmi területhez sorol a hivatal, akkor arról dönt, hogy melyik a dominánsan megjelenő 
terület az adott esetben. 

 
Az országos pedagógiai mérés tartalmi területei és a tantervi területek közötti 

összefüggés 
 

Az országos pedagógiai mérés tartalmi 
területei Tantervi területek 

Mennyiségek és műveletek Számolás 
Mérés 

Hozzárendelések és összefüggések Algebra 
Függvények 
Sorozatok 
Halmazok 
Logika 

Alakzatok síkban és térben Geometria 
Események statisztikai jellemzői és 
valószínűsége 

Kombinatorika 
Valószínűség 
Leíró statisztika 
Gráfok 

 
 
Gondolkodási műveletek 
Mivel a mérés matematika tesztjében szereplő feladatok többsége életszerű 

szituációban jelenik meg, a feladatok megoldásakor a diákok legelőször értelmezik a 
feladat szövegét, az adott helyzetet, azt lefordítják a matematika nyelvére, azaz modellt 
hoznak létre. Ezt a már tisztán matematikai problémát az iskolában vagy a hétköznapi 
életük során szerzett matematikai ismereteik, képességeik révén megoldják, majd a 
matematikai megoldást az eredeti, valós szituáció esetében is értelmezik, megvizsgálják a 
megoldás érvényességét, és az eredményt világos, érthető formában interpretálják. A 
feladatok megoldásához különböző képességekre, készségekre van szükség, így 
értelmezés, érvelés, kommunikáció, ábrázolás, modellezés, formális nyelvhasználat, 
eszközhasználat), amelyeknek különböző összetettségi, nehézségi szintjei lehetnek. A 
különböző szintű készségekhez, készségcsoportokhoz rendelhető gondolkodási 
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műveleteket – összetettségük alapján – három csoportra osztottuk. Az összetettebb 
műveletek alkalmazását igénylő feladatok többnyire nehezebbek, ám nem minden 
esetben, ezért minden műveleti csoportban lehetnek viszonylag könnyebb és nehezebb 
feladatok. 

A gondolkodási műveletek három csoportja az országos pedagógiai mérésben: 
– tényismeret és rutinműveletek, 
– modellalkotás, integráció, 
– komplex megoldások és kommunikáció. 
Egy feladat műveleti besorolása attól is függhet, hogy melyik évfolyam tesztjében 

szerepel, így ugyanaz a feladat más-más besorolást kaphat, mert a rutinműveletek 
értelmezése nem egyforma az egyes évfolyamokon. 

 
Tényismeret és rutinműveletek 
Ebbe a csoportba a matematikai nyelv legalapvetőbb fogalmainak ismerete; alapvető 

matematikai tények, tulajdonságok, szabályok felidézésének és egyszerű alkalmazásának, 
végrehajtásának képessége tartozik. Itt elsősorban a tanulók részéről begyakorolt tudás 
mozgósítására van szükség. A feladatok a korábban elsajátított alapvető ismeretek 
felidézését és alkalmazását várják el, többnyire egyetlen lépéssel megoldhatók, nem 
igénylik különböző eljárások együttes végrehajtását. Kontextusuk tisztán matematikai, 
illetve könnyen követhető, valós helyzetet írnak le, amely egyszerűen matematizálható. 

– Egyszerű matematikai definíciók, alapfogalmak, jellemzők felidézése (pl. számok, 
műveletek, mértékegységek, síkidomok tulajdonságainak felidézése) 

– Matematikai objektumok (alakzatok, számok, kifejezések), valamint ekvivalens 
matematikai objektumok azonosítása (pl. törtek grafikus szemléltetése, különböző 
helyzetű egyszerű geometriai alakzatok azonosítása) 

– Számítások végrehajtása (pl. műveletek és műveletek kombinációinak végrehajtása, 
egyenletek megoldása, kifejezések, képletek értékének kiszámítása, százalékszámítás, 
átlagszámítások mennyiség adott arány szerinti változtatása, egyszerű kombinatorikai 
számítások elvégzése, algebrai kifejezések egyszerűsítése, bővítése) 

– Mérés (pl. leolvasás mérőeszközökről, mértékegységek, mérési becslések) 
– Adatgyűjtés leolvasással (pl. grafikonok, táblázatok, skálák leolvasása), ábrázolás (pl. 

adatok megjelenítése, pontok ábrázolása koordináta-rendszerben) 
– Osztályozás, halmazba sorolás (pl. matematikai objektumok csoportosítása közös 

tulajdonság alapján, beletartozás vizsgálata) 
– Rutinproblémák megoldása (az iskolában begyakorolt algoritmusok végrehajtása) 
 
Modellalkotás, integráció,, különböző műveletek integrálása 
Modellalkotás és integráció alatt a diák számára szokatlan problémák matematikai 

modellezését; több matematikai terület, művelet összekapcsolását értjük. 
Azok a feladatok sorolhatók ebbe a csoportba, amelyekben a nem rutin jellegű 

problémák jelennek meg. Még tartalmaznak ismerős elemeket a tanulók számára, és a 
megfelelő információk, műveletek, ismert módszerek, algoritmusok kombinációival, 
integrációjával megoldhatók. 

– Modellalkotás a problémát leíró egyenletrendszer megadása; grafikonon vagy 
algebrai kifejezésekkel megjelenített összefüggések összekapcsolása a valós problémával, 
bizonytalan kimenetelű eseményhez valószínűségi modell megadása, összetett alakzatok 
modellezése. 
  



19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3043

 
– Ismerős módszerek, műveletek, információk kombinálása, több rutinművelet 

összekapcsolása az ábrázolt információk leolvasás utáni felhasználása valamilyen további 
problémamegoldáshoz. 

 
 Komplex problémák megoldásai és az eredmények kommunikálása 
A komplex megoldások és kommunikáció csoportjába a legmagasabb szintű műveletek 

tartoznak. Az idesorolt feladatok a tanuló számára általában újszerű problémát vázolnak 
fel, ezért összetett matematikai modell felállítását, önálló megoldási stratégia kidolgozását 
igénylik, illetve komplex műveletek kombinációjával oldhatók meg. A diákok a feladatok 
megoldása során elemeznek, értelmeznek valamely problémát, esetleg szélesebb körben is 
érvényes általánosításokat fogalmaznak meg. A gondolkodási műveleteknek ebben a 
csoportjában kiemelt szerepet kap a jó kommunikációs készség, a matematikai nyelv 
pontos használata, a világos, pontos fogalmazás és a logikus érvelés. 

– Összetett modell megalkotása, a modell érvényességi határainak kritikus vizsgálata 
– Újszerű szituációban megjelenő összefüggés meghatározása, elemzése, így 

elsősorban. adatsorok, statisztikai ábrázolások vizsgálata, elemzése, összefüggések 
értelmezése, . képletben szereplő változók hatásának vizsgálata, értelmezése 

– Matematikai elképzelések, feltételezések, stratégiák, módszerek, bizonyítások 
értékelése és ezek kommunikálása 

– Művelet érvényességének vagy állítás igazságának igazolása, bizonyítása, ezek 
kommunikálása 

– Saját megoldási módszerek kitalálása, ismertetése, kommunikálása 
– Általánosítás, agy. síkbeli probléma térbeli általánosítása 
A matematika teszt mátrixa a vizsgált évfolyamok esetén a tartalmi területek és a 

gondolkodási műveletek arányát mutatja az országos pedagógiai mérés 
matematikatesztjeiben. 

 
A 6. évfolyam matematika tesztjének mátrixa 
 

Gondolkodási műveletek Tény- 
ismeret 
és rutin-
műveletek 
(%) 

Modell- 
alkotás, 
 integráció 
(%) 

Komplex 
megoldások 
és 
kommuni- 
káció 
(%) 

A tartalmi 
területek 
 aránya 
(%) 

Tartalmi területek 

Mennyiségek és műveletek 10–15 20–25 5–10 40–45 
Hozzárendelések és 
összefüggések 

5–10 10–15 5–10 20–25 

Alakzatok síkban és térben 5–10 10–15 5–10 20–25 
Események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége 

 
3–5 

 
5–10 

 
2–5 

 
10–15 

Műveletcsoport aránya 30–35 45–55 15–20 100 
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A 8. évfolyam matematikatesztjének mátrixa 
 

Gondolkodási műveletek 
Tény- 
ismeret  
és rutin-
műveletek 
(%) 

Modell- 
alkotás, 
integráció 
(%) 

Komplex 
megoldások  
és 
kommuni- 
káció 
(%) 

A tartalmi 
területek 
aránya 
(%) 

Tartalmi területek 

Mennyiségek és műveletek 10–15 15–20 5–10 35–40 
Hozzárendelések és 
összefüggések 

5–10 10–15 5–10 25–30 

Alakzatok síkban és térben 5–10 5–10 3–5 15–20 
Események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége 

 
3–5 

 
5–10 

 
3–5 

 
10–15 

Műveletcsoport aránya 25–30 45–55 20–25 100 
 
A 10. évfolyam matematikatesztjének mátrixa 
 

Gondolkodási műveletek Tény- 
ismeret  
és rutin-
műveletek 
(%) 

Modell- 
alkotás, 
 integráció 
(%) 

Komplex 
megoldások  
és 
kommuni- 
káció 
(%) 

A tartalmi 
területek  
aránya 
(%) 

Tartalmi területek 

Mennyiségek és műveletek 5–10 10–15 3–5 20–25 
Hozzárendelések és 
összefüggések 

5–10 10–15 5–10 25–30 

Alakzatok síkban és térben 5–10 10–15 5–10 25–30 
Események statisztikai jellemzői 
és valószínűsége 

 
5–10 

 
10–15 

 
3–5 

 
20–25 

Műveletcsoport aránya 25–30 45–55 20–25 100 
 
Feladattípusok 
 A tesztekben szereplő feladatok formájuk szerint a következők lehetnek: 
Feleletválasztós feladatok 
– Egyszerű választásos feladatok 
– Igaz–hamis típusú feladatok 
Nyílt végű feladatok 
– Rövid választ igénylő feladatok 
– Többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok 
Az egyszerű választásos feladatok esetében a diákoknak négy vagy öt válaszlehetőség 

közül kell kiválasztaniuk az egyetlen helyes megoldást. 
 
 
  



19. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 3045

 
Az igaz–hamis típusú feladatokban egy adott problémára vonatkozó több (3–5) állítás 

helyességét kell eldönteniük a diákoknak. A választ ebben az esetben akkor tekinti a hivatal 
teljes értékűnek, ha az összes állítás helyességét jól bírálta el a diák. 

A tesztben szereplő nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok esetében a választ a 
tanulók maguk adják, írják le, azzal, hogy kérdésekre adott válasz többnyire egyetlen szó, 
egyetlen szám, egy egyszerű ábrázolás. 

A nyílt végű, többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatokban 
nemcsak azt várjuk a tanulótól, hogy egy–két szavas választ adjon a kérdésre, hanem azt is, 
hogy ismertesse a megoldás menetét, megfogalmazzon egy matematikai érvelést, vagy 
írjon le egy matematikai módszert. A feladatok javítása, értékelése a szaktárgy tanítására 
végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező pedagógust igényel. 

Míg a feleletválasztós feladatok főleg az alacsonyabb szintű gondolkodási műveletek 
mérésére alkalmasak, a nyílt végű, többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő 
kérdésekre adott válaszok nagyobb szabadságot, többféle utat, módszert biztosítanak a 
tanulónak a feladat megoldásához, ezáltal többféle lehetőség nyílik a magasabb szintű 
ismeretek vizsgálatára, mérésére is. 

A megoldásra szánt idő, a megoldásokból nyerhető információmennyiség és a kódolás 
szempontjait figyelembe véve a mérés matematikatesztjében a feleletválasztós és a nyílt 
végű kérdések arányát a következőképpen határozza meg a hivatal. 

 
A feleletválasztós és nyílt végű feladatok aránya 
 

Feladattípus % 
Feleletválasztós feladatok 60 
Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 20 
Nyílt végű, többlépéses számítást igénylő 
feladatok 

20 

 
A tesztfeladatok egyéb jellemzői 
 Az országos pedagógiai mérés tesztjeiben főleg olyan feladatok szerepelnek, 

amelyekkel a diákok a mindennapi életben – az iskolában, otthon vagy egyéb 
közösségekben – találkozhatnak. Akadnak azonban olyan feladatok is, amelyekben nem 
jelenik meg valós élethelyzet, mert olyan matematikai ismeretet kérnek számon, amelyet 
nem lehet vagy nem érdemes életszerű szituációba ágyazni. 

A feladatokban megjelenő helyzetek, szituációk különböző mértékben állnak közel a 
tanulókhoz. A szituáció lehet a diák személyes életével, a tanulással, munkával kapcsolatos, 
közösségi, társadalmi vagy tudományos kontextusú. A tesztben szereplő feladatok a 
helyzetek minél szélesebb skáláját igyekeznek lefedni. 

A feladatok minél sokszínűbb kontextusán túl azt is biztosítanunk kell, hogy a tesztben 
ne legyenek többségben olyan feladatok, amelyek esetében a szociokulturális, nem- és 
tájegységbeli különbségek előnyt vagy hátrányt jelentenek valaki számára. 

Mivel a mérésre szánt idő korlátozott, a kérdésekhez tartozó „bevezető szöveg” 
hosszának igazodnia kell a feladathoz, például nem tartalmaz felesleges információt, nem 
kell egy hosszadalmas leírást értelmezni a tanulónak ahhoz, hogy utána az egyébként 
egyszerű matematikai kérdést megválaszolhassa. 
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A mérésben szereplő többkérdéses feladatok előnye, hogy közös háttérszövegből 

indulnak ki, ezért a diákok jobban elmélyülhetnek a feladathelyzetben. Ugyanabból a 
szituációból kiindulva eltérő nehézségű, különböző tartalmi területhez tartozó, különböző 
gondolkodási műveletek alkalmazását igénylő, összetettségében eltérő feladatokat 
oldhatnak meg. Ebben az esetben kevesebb idő szükséges a feladat megismeréséhez, ami 
segíti a mérési idő jobb kihasználását. 

A teszt megírásakor a tanulók rendelkezésére kell, hogy álljon golyóstoll, vonalzó és 
számológép. Minden kérdés megoldható ezek alkalmazásával, nem fordulnak elő például 
szerkesztési feladatok. A tesztfüzet végén minden esetben található egy táblázat, amely a 
legfontosabb kerület-, terület-, felszín-, térfogat-számítási képleteket tartalmazza, ugyanis 
a tesztben szerepelhetnek olyan feladatok, amelyek megoldásához szükség van a 
képletekre. Ha olyan ismeretek szükségesek a feladat megoldásához, amelyek nem 
szerepelnek a fenti felsorolásban és nem elvárás, hogy a tanuló kívülről tudja azokat, a 
feladat szövege tartalmazza azokat az információkat, amelyek segítségével a kérdés 
megválaszolható. 

 
SZÖVEGÉRTÉSI TESZT 
A szövegértési feladatok a szövegértést tantárgyközi kulturális kompetenciának tekintik, 

így a mindennapi életből vett szövegekben szereplő tények, összefüggések feltárását, 
problémák, helyzetek megoldását várják el a tanulóktól. A tesztek elbeszéléseket, 
regényrészleteket, ismeretterjesztő szövegeket, újságcikkeket, hirdetéseket és szokványos 
táblázatokat tartalmaznak. A tanulóknak a különböző információhordozókhoz kapcsolódó 
kérdések megválaszolásakor a szövegek átfogó értelmezésén túl különböző műveleteket 
kell végrehajtaniuk. Ezek közé egészen egyszerű és komplex műveletek is tartoznak a 
konkrét információ visszakeresésétől az egyes szövegelemek funkciójának 
meghatározásán át a szöveg megformáltságára való reflektálásig. 

 
Az országos pedagógiai mérésben felmért mindhárom évfolyam határpontnak 

tekinthető a szövegértési képesség alakulásában, fejlődésében. Míg a hatodik évfolyamos 
tanulók körében elsősorban az alapvető szövegértési műveletek elsajátítása mellett azok 
bővítésén és alkalmazásán van a hangsúly, addig a tizedik évfolyamosok esetében már 
elvárás, hogy szövegértési képességeiket minél szélesebb körben alkalmazzák a különféle 
szituációkban. A 8. évfolyam – az általános iskola lezárásaként – átmenetet képez az alap- 
és középfokú oktatás között. A mérés szövegértési tesztjei a hazai és nemzetközi mérési 
értékelési trendhez illeszkedő, részletesen kidolgozott tartalmi keretre épülnek. A 
különböző szövegtípusok és a tematikai sokféleség révén a tesztek komplexen modellezik 
a mindennapokból ismert olvasnivalókat és a feldolgozásukhoz használt szövegértési 
műveleteket. A modern társadalmak elemi feladata és érdeke a tanulók szövegértési 
képességének vizsgálata. Nemcsak állampolgári jog, de általános társadalmi érdek, hogy az 
írás- olvasás képességét minél többen és minél hatékonyabban tudják használni a 
mindennapi életben. Míg a szövegértés fogalmán a köztudatban továbbra is elsősorban az 
olvasási technika elsajátítását értik, a helyes olvasási technika elsajátítása csak része, a 
kifinomult szövegértési képesség kialakulásának. 

A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó 
tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is 
magában foglalja. A hazai és nemzetközi szakirodalom és kutatások nyomán a tartalmi 
keretben a szövegértés fogalma a következő: 
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A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való 

reflektálásnak a képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, 
képességeit, kikapcsolódjék, sikerrel alkalmazkodjon vagy vegyen részt a mindennapi 
kommunikációs helyzetekben. 

Ahhoz, hogy a szövegértési képességek széles körét országosan és az egyes tanulók 
szintjén is értékelni tudja a hivatal, különböző nehézségű és típusú szövegeket tartalmazó 
tesztet kell összeállítani. A vizsgálatban részt vevő korosztályok számára készített 
szövegértési teszt modellezi, és a különböző műveleteket igénylő kérdésekkel irányítja is a 
szövegfeldolgozás folyamatát. 

 
A szövegértési teszt összeállításának szempontjai 
 A szövegértési teszt szövegeinek kiválasztásakor és feladatsorainak összeállításakor az 

alábbiak a szempontok : 
– szövegek típusai, 
– gondolkodási műveletek típusa, 
– a tanulói háttértudás szerepe a feladatok megoldásában, 
– a feladatok típusa, 
– a különböző típusú szövegek és feladatok aránya. 
 
Szövegtípusok 
 Elbeszélő típusúnak azok a folyamatos, összefüggő írásos szövegek, amelyek célja egy 

történet elbeszélése vagy események, személyek, tárgyak, problémák stb. leírása. E 
szövegtípus fő jellemzője, hogy nem tájékoztatni, informálni vagy meggyőzni akarja 
elsősorban az olvasót, inkább az érzelmi bevonására irányul. Az elbeszélő szövegek 
gyakran személyes hangvételűek, jellemzőjük az emberi kapcsolatok, cselekedetek, 
érzelmek hatásos megformálása. Az elbeszélő szövegtípusba tartoznak a novellák, a 
mesék, a vallomások, az esszék, az útleírásokat, a kritikák, a recenziók vagy a tudósítások. 
Az elbeszélő típusú szövegek gyakorta fiktív, képzeletbeli elemeket tartalmaznak, ezáltal az 
olvasót aktív befogadói részvételre késztetik. 

 
Magyarázó típusúnak azokat a tudományos, illetve ismeretterjesztő szövegek, amelyek 

elsősorban ismeretet közölnek, legyen az egy jelenség magyarázata, egy esemény 
bemutatása. Hangvételük általában higgadt, tárgyszerű. A magyarázó szöveg közléseinek 
fő célja a tájékoztatás, ami természetesen nem jelenti, hogy e szövegek szerzői ne akarnák 
meggyőzni olvasóikat saját álláspontjukról. A magyarázó szövegek közé tartoznak a 
tudományos ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok, kommentárok. A magyarázó típusú 
szövegekhez kapcsolódó feladatok vizsgálata azért is fontos, mert a tankönyvi szövegek 
többsége is e típusba sorolható. 

A dokumentum típusú szövegek elsősorban formai alapon különböztethetők meg az 
előző típusoktól. A verbális közlést és tipográfiai jeleket, képeket, rajzokat is tartalmazó 
szövegtípusba soroljuk a listákat, grafikonokat, menetrendeket, különféle táblázatokat, a 
térképeket, a szövegekhez készített ábrákat, a használati utasítást. Idetartoznak a 
mindennapi életben gyakran előforduló szövegek, mint például a nyomtatványok, 
kérdőívek, szabályzatok. A dokumentum típusú szövegek megértésében a szöveg 
elrendezésének, a verbális és nem verbális jelek összjátékának különösen nagy a szerepe. 
Ilyen szövegek előfordulhatnak önállóan vagy az előző két szövegtípus kiegészítéseként is.  
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E szövegtípus segítségével képet kapunk arról, hogy a tanuló hogyan igazodik el a 
mindennapi szituációkban és az azokhoz tartozó köznapi – nem csak verbális jeleket 
tartalmazó – szövegekben. 

 
A szövegek egyéb jellemzői 
 A szövegek kiválasztásakor figyelembe vettük a mérni kívánt évfolyam életkori 

sajátosságait, a tankönyvi szövegek nehézségét és a tantervi követelményeket is. A mérés 
időbeli korlátai egy-, maximum másfél oldalas szövegek feldolgozását teszik lehetővé. A 
szövegek, szövegrészek válogatása közben ügyeltünk arra, hogy azok önmagukban is 
megállják helyüket. A feladatok kapcsolódhatnak egy önálló szöveghez, de a témához 
illeszkedő rövidebb szövegekből is állhat egy szövegegység. Ez utóbbi lehet például két 
diák véleménye egy filmről vagy egy jelenség más-más szemszögből történő vizsgálata. A 
tanulóknak ezeket külön-külön vagy egymással összefüggésben is kell olvasniuk, a 
kérdések az egyik, másik vagy mindkét szövegre vonatkozhatnak. 

Az egyes évfolyamok esetében vannak eltérések a feladatokhoz alkalmazott szöveg 
hosszában, a megfogalmazás összetettségében, az információk szövegbe 
ágyazottságában. Ezek a tényezők befolyásolják a szöveghez kapcsolódó feladatok 
nehézségét. Fontos szempont a szövegek stiláris sokszínűsége, valamint az, hogy ne 
csupán szépirodalmi vagy rangos publicisztikai, hanem köznyelvi szövegek is 
szerepeljenek a tesztekben. 

A feladatlapok összeállításakor a szövegeket a tematikai sokszínűség jellemzi: egyaránt 
helyet kaptak a történelem, a sport, a nyaralás és utazás, az egészség, az irodalom és a 
színház, a diákélet, az állatok és növények élete, a gazdaság, a család, a szórakozás, a tévé 
és egyéb médiumok stb. témakörébe tartozó szövegek. A tesztekben olyan szövegeket 
szerepeltetünk, amelyek a 6., 8. és 10. évfolyamos  tanuló érdeklődésére számot tarthatnak. 

A tematikai és stiláris sokféleség mellett fontos, hogy a tesztben ne legyenek túlsúlyban 
az egyes részpopulációknak kedvező szövegek. 

 
Gondolkodási műveletek 
 A szövegek olvasását követően, a feladatok megoldásakor a tanuló különböző 

szövegértési műveleteket hajt végre, és a kérdésekre, utasításokra adott válaszokkal 
bizonyítja, hogy megértette és felhasználta a szöveget. Az egyes művelettípusok 
szétválasztása a mérés technikai szükséglete, de minden művelettípus a globális megértés, 
a szöveg egészéről kialakult kép oldaláról is értelmezhető. 

 
A szövegértési tesztekben szereplő legfontosabb műveletek: a szöveg információinak 

(pl. tényeinek, adatainak) azonosítása, visszakeresése,  a szövegben lévő logikai és tartalmi 
kapcsolatok, összefüggések felismerése,  a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét 
tartalmi elemeinek, továbbá stiláris jellemzőinek és a szöveg üzenetének értelmezése. 

 
Információ-visszakeresés 
 Az információ-visszakeresés művelete egy vagy több elem visszakeresését és 

azonosítását kívánja meg a tanulótól. A szöveg explicit szó szerinti vagy implicit elemeit 
kell felismernie, és a feladatban megadott szempontok szerint kiválasztania. A tanulónak a 
szövegben elszórt adatokra kell figyelnie, szelektíven kell olvasnia,  és ki kell választania a 
kívánt adatot. 
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Az információk visszakeresése feltételezi az adott szöveg egészéről kialakult, az aktuális 

olvasási élményen alapuló tudást, amely nélkül nem lehetséges a szövegben való 
tájékozódás.  

Az információ-visszakeresés műveletének nehézsége függ a visszakeresendő elemek 
számától, azok kapcsolódásának módjától, a visszakeresést meghatározó kritériumok 
mennyiségétől és minőségétől, továbbá attól, hogy a keresett elem mennyire szembetűnő 
a szövegben. E művelettípusba tartoznak egyrészt a ki, mit, mikor stb. típusú kérdések, 
amelyekre a helyes válasz egy vagy több konkrét adat, másrészt a kérdésben szereplő 
kifejezések szinonimáinak azonosítását igénylő feladatok. 

 
Kapcsolatok és összefüggések felismerése 
 A szöveg olvasása közben a befogadó különféle, szövegen belüli és szövegek közötti 

kapcsolatok, összefüggések hálózatát alkotja meg. Szavak, tematikai elemek motívumokra 
világítanak rá, bekezdések egymás ellentétei vagy kiegészítőivé válnak, a szöveg más 
szövegeket, háttérismereteket idéz fel. A szöveg kohéziós erői szerepet játszanak a szöveg 
egészének megértésében. 

A kapcsolatok és összefüggések felismerésének művelettípusába sorolt feladatokban, 
különböző tartalmi és logikai összefüggések felismerésére van szükség. A 
szövegkörnyezetből kell egy adott cselekedetnek, történésnek az okaira vagy céljaira 
vonatkozó következtetéseket levonni, illetve ezek következményeit és hatásait vizsgálni. 

A feladat nehézségét természetesen befolyásolja a szöveg bonyolultsága, az elemek 
közti hasonlóság és azok áttételes volta. Egészen könnyű feladatok is tartoznak ide, 
amelyek a szöveg egyik kijelölt része alapján egyszerű következtetést igényelnek, de 
vannak nehezebbek is, amelyek rejtettebb kapcsolatok felismerését kívánják a tanulóktól. 
A kapcsolatok és összefüggések felismerése művelettípusba soroljuk a szöveg tartalmi, 
logikai elemeire, ok-okozati, egyéb viszonyokra és a szerkesztésbeli elemekre, 
bekezdésekre, az egységek közötti kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket, valamint az 
általánosítást, a szöveg belső összefüggésrendszerének és utalásainak felismerését igénylő 
feladatokat. 

 
Értelmezés 
 Bár a szöveg értelmezése a megértésre támaszkodik, de egyben alkotótevékenység is, 

így reflexív viszonyt feltételez az olvasott és megértett szöveggel. Az értelmezés 
műveletéhez tartozó feladatok esetében reflektálni kell a szövegre, értékelni kell a szöveg 
egészének vagy egy-egy részletének a szöveg egészben betöltött szerepét, 
megalkotottságát. Az értelmezés művelettípusába sorolt kérdés vonatkozhat a szöveg 
tartalmi vagy stiláris elemeinek értékelésére, amely kritikai elemzést is igényel. 

A kapcsolatok, összefüggések felismeréséhez hasonlóan e művelettípusban is a szöveg 
egésze és a szövegrész közötti kapcsolat megértése szükséges. A tanulónak ebben a 
művelettípusban a szöveg szó szerinti és átvitt értelmének lehetőségeit is érzékelnie kell. 

 
Vannak egészen könnyű feladatok, amelyek a szöveg egyes tartalmi vagy formai 

jegyeinek az azonosítását kérik, és vannak nehezebbek, amelyek a szöveg elemző 
megértésére támaszkodva a szöveg objektív vagy szubjektív megítélését várják el. Az 
értelmezés műveletéhez sorolt feladatokat három nagyobb csoportba oszthatjuk: egyrészt 
általános szövegértési feladatok, amelyekben az üzenet, mondanivaló felismerése, a 
szöveg egészének értelmezése a cél; másrészt reflektálás a szöveg tartalmi elemeire, egy 
adott szövegegység értelmezése, illetve véleményalkotás egy adott tartalmi elemről; 
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harmadrészt reflektálás a stiláris elemekre, a szöveg megfogalmazás módjának 
értelmezése, illetve vélemény a megfogalmazás módjáról, stílusáról. 

Az általános szövegértési feladatok közé tartoznak azok a kérdések, amelyek 
megválaszolásához a tanulónak saját tapasztalataival, nézeteivel kell összevetnie a 
szövegben olvasottakat. A szöveg tartalmi elemeire való reflektálás jó példája, amikor a 
tanulónak a szöveg tételmondatát, központi állítását kell azonosítania, újrafogalmaznia. A 
stiláris elemekre való reflektálás esetében pedig a kérdés a szöveg hangnemének 
jellemzését, értékelését, a mögöttes vagy alkalmi jelentés feltárását várja el a tanulótól. 

 
A szövegtípusok és a műveleti szintek mátrixa az egyes évfolyamokon: 
A szövegtípusok és a műveleti szintek mátrixa a 6. évfolyamos tesztben 
 

MŰVELETI SZINTEK 
 
 
SZÖVEGTÍPUSOK 

Információ- 
visszakeresés 

Kapcsolatok, 
összefüggése
k felismerése 

Értelmezés Összesen 

Elbeszélő 10–15% 10–15% 10–15% 34–40% 
Magyarázó 10–15% 8–12% 8–12% 30–36% 
Dokumentum 10–15% 8–12% 8–12% 30–36% 
Összesen 36–42% 30–36% 30–36% 100% 

 
A szövegtípusok és a műveleti szintek mátrixa a 8. évfolyamos tesztben 
 

MŰVELETI SZINTEK 
 
 
SZÖVEGTÍPUSOK 

Információ- 
visszakeresés 

Kapcsolatok, 
összefüggése
k felismerése 

Értelmezés Összesen 

Elbeszélő 8–12% 10–15% 8–12% 30–36% 
Magyarázó 10–15% 10–15% 10–15% 34–40% 
Dokumentum 8–12% 10–15% 8–12% 30–36% 
Összesen 30–36% 34–40% 30–36% 100% 

 
A szövegtípusok és a műveleti szintek mátrixa a 10. évfolyamos tesztben 
 

MŰVELETI SZINTEK 
 
 
SZÖVEGTÍPUSOK 

Információ- 
visszakeresés 

Kapcsolatok, 
összefüggése
k felismerése 

Értelmezés Összesen 

Elbeszélő 8–12% 8–12% 10–15% 30–36% 
Magyarázó 8–12% 8–12% 10–15% 30–36% 
Dokumentum 10–15% 10–15% 10–15% 34–40% 
Összesen 30–36% 30–36% 34–40% 100% 
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Feladattípusok 
 A szövegértési feladatlapokon két alapvető feladattípust és ezek változatait használja a 

hivatal: feleletválasztós kérdéseket, valamint nyílt végű, szöveges választ igénylő 
feladatokat. A válaszadási formákat és a kitöltés módját a feladatlapokat bevezető 
útmutató mutatja be a diákok számára. 

A feleletválasztós feladatokat az jellemzi, hogy a diáknak a felkínált viszonylag kis számú 
lehetőség közül kell kiválasztania a helyeset. Többnyire négy válaszlehetőség kapcsolódik 
a kérdéshez, és közülük egy a helyes. A többi válaszlehetőség egyértelműen rossz, a 
válaszok terjedelme nagyjából ugyanakkora, az opciók között félrevezető válaszok is 
szerepelnek, amelyek nehezítik a feladat megoldását. A feleletválasztós kérdések közé 
tartoznak azok a feladatok is, amelyekben több állítás igaz vagy hamis voltát kell eldönteni. 

A nyílt végű feladatok esetében a diáknak rövidebb-hosszabb választ kell adnia írásban. 
A nyílt végű feladatok két nagy csoportba sorolhatók. A nyílt végű, rövid szöveges választ 
igénylő feladatok közé olyan kérdések tartoznak, amelyek esetében a tanulónak egy-egy 
rövid elemmel kell válaszolnia. Idesoroljuk azokat a feladatokat is, amelyekben a tanulónak 
a kérdésben megadott szövegrészt kell megjelölnie, aláhúznia. A nyílt végű, hosszabb 
szöveges választ igénylő feladatok értelemszerűen hosszabb magyarázatot, bővebb 
kifejtést igényelnek a diáktól.  

 
A feleletválasztós és a nyílt végű feladatok aránya a feladatokban 
 

Feladattípus % 
Feleletválasztós feladatok 60 
Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 20 
Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 20 

 
A tanulói háttértudás szerepe a szövegértési feladatok megoldásában 
 A felmérés során a tanuló olyan szövegekkel dolgozik, amelyekkel első alkalommal 

találkozik, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy meglévő ismeretei, képességei, 
készségei birtokában olvassa azokat. A feladatmegoldási helyzetben a diák tárgyi 
ismereteire, tudására, megszokott olvasási stratégiáira, egyéni jellemzőire, önismereti 
tényezőire stb. támaszkodik. A szövegértés voltaképpeni folyamatát megelőzi a szöveg 
témájára, műfajára, közlési helyére, formájára, a szerző személyére, a tipográfiára stb. és az 
ezek által mozgósított előismeretekre is támaszkodó előzetes megértés. 

A szövegértési teljesítmény mérésekor tehát figyelembe veszi a hivatal  a tanulói háttértudás – 
általában nehezen megragadható, konkretizálható – szerepét is az adott szöveg feldolgozásában, 
amely az aktuális feladatmegoldási helyzetben az előzetes tudás szerepének minimalizálására 
törekszik, mert például egy ismert szépirodalmi szöveghez kapcsolódó kérdéssort nagyobb 
hatékonysággal tud megoldani egy olyan diák, aki már olvasta az adott szöveget.  

Egyrészt a mérő jelleg, másrészt az egyértelmű kódolás és értékelés érdekében törekszik 
a feladatok összeállításánál a hivatal a tanulói háttérismeretek szerepének csökkentésére, 
és arra is, hogy a szövegen belüli információkat, gondolatokat feldolgozzák, értelmezzék a 
tanulók. A tesztek összeállításakor ezért tesztek készítőire vonatkozófontos szabály, hogy a 
szövegek tematikája mellett a feladatok megfogalmazása se kedvezzen egyik tanulói 
részpopulációnak sem, a feladatok megoldásához ne legyen szükség olyan háttértudásra, 
amely a tanuló szociokulturális hátterének, egyéni motivációjának és ismereteinek vagy 
éppen tárgyi felkészültségének a függvénye. 
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KÖZLEMÉNYEK 
 

Pályázati felhívás egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére* 
 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 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: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről 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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 

Egyéb vezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 
 

1 2 3 4 

Dány Község  
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
2118 Dány, Pesti út 1. 
 

Bölcsődevezető 
2118 Dány, 
Szabadság út 8–12. 
 
Lf: az új bölcsőde működé-
sének megindításához 
szükséges szakmai fel-

A 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2. számú mellékle-
te alapján a bölcsődeveze-
tőre előírt v, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 

ÁEI: 2012. nov. 1.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo- 
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 

 
 
* Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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adatok ellátása, feladata a 
gyermekek ellátásának, az 
intézmény működésének 
megszervezése, felelős 
vezetése, irányítása, a szak-
szerű működés, a magas 
színvonalú szakmai munka 
biztosítása, a bölcsődei 
nevelés-gondozásra vonat-
kozó, az intézmény által 
kidolgozott szakmai prog-
ram végrehajtása.  

Előny: bölcsődei, legalább 
egy–három éves szakmai 
tapasztalat, 
helyismeret, helybéliség. 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. szept.30. 
Pehi: 2012. okt. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok 
elbírálására a Kjt. rendelke-
zései az irányadók. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképze-
léssel, om, b, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevők a 
teljes pályázati anyagba 
betekinthetnek, a pályázat 
nyílt ülésen történő tárgya-
lásához hozzájárul-e. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: Dány Község 
Önkormányzata 
2118 Dány, 
Pesti út 1. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
www.dany.hu 
 

Szécsény Kistérség 
Önkormányzatainak  
Többcélú Társulása 
3170 Szécsény, 
Rákóczi út 84. 

Szécsény Kistérségi  
Egységes  
Pedagógiai Szakszolgálat 
3170 Szécsény, 
Magyar út 15. 
 
Lf: feladata különösen az 
intézmény vezetése, az 
alapító okiratban meghatá-
rozott alapfeladatok ellátá-
sának biztosítása, 
a munkáltatói jogkör gya-
korlása, az intézmény tevé-
kenységének tervezése, 
szervezése, irányítása és 
ellenőrzése.  

Főiskolai v, logopédia  
szakos gyógypedagógus 
vagy gyógytestnevelő ta-
nár, továbbá pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetői 
szakképzettség, 
logopédia szakos gyógy-
pedagógus vagy 
gyógytestnevelő tanár, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
legalább öt év pedagógus- 
munkakörben szerzett ta-
pasztalat, felhasználói szin-
tű MS Office alkalmazások, 
sikeres pályázat esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi  
kötelezettség. 
Előny: intézményvezetői 
tapasztalat, szakszolgálati 
intézmény alkalmazásában 
 

ÁEI: 2013. jan. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 15-ig, határozott 
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő.  
Pbhi: 2012. okt. 31. 
Pehi: 2012. dec. 20. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. 
20/A. § (6) bekezdést  
figyelembe véve a döntést 
Szécsény Kistérség  
Önkormányzatainak Több-
célú Társulás Társulási 
Tanácsa hozza meg. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
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szerzett szakmai tapaszta-
lat, helyismeret, 
„B” kategóriás  
jogosítvány. 

A pályázathoz csatolni kell: 
om, részletes szakmai ön, 
szgy-ot igazoló hiteles 
okmányok, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó nem áll foglalko-
zástól való eltiltás büntetés 
hatálya alatt, nyilatkozat 
arról, hogy az állás betölté-
sénél összeférhetetlenséget 
eredményező körülmény 
nem áll fenn, illetve azokat 
a kinevezés időpontjáig 
megszünteti, nyilatkozat 
arról, hogy sikeres pályázat 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat a pályázat nyílt vagy 
zárt ülésen történő  
tárgyalásáról.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
f: Ruzsinné Tilesch Judit 
közoktatási referens. 
Tel.: (32) 573-265, 
(30) 520-6995. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 10., 
Szécsény város honlapja: 
http://szecseny.hu 
2012. szeptember 12., 
Szécsény Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú 
Társulásának honlapja: 
http://szecseny-kisterseg.hu 
2012. szeptember, 
Szécsény Kistérség Ön-
kormányzatainak honlapjai: 
2012. szeptember 12. 
A munkáltató 
honlapjának címe: 
http://szecseny-kisterseg.hu 
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére* 
 
 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
intézmények  működéséről 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 egyszerű 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 adatoknak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről 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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok  
 
 
 

Tanár 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb   
1 2 3 4 

Budapest Külkereskedelmi 
Szakközépiskola 
1201 Budapest, 
Vörösmarty u. 89–91. 

Ének–bármely szakos  
középiskolai tanár 

Egyetemi v. ÁEI: 2012. dec. 15. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai vagy elektro-
nikus úton kell benyújtani. 
e-mail: igazgatosag@ 
bkszki.sulinet.hu 

 
 
* Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 



 
3056 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám 

1 2 3 4 

Fáy András  
Református  
Általános Iskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2217 Gomba, 
Iskola u. 2. 
Tel./fax: (29) 433-261 
 

Gyógypedagógus Főiskolai v. 
Előny: tanulásban akadá-
lyozottak pedagógiája szak. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
f: tel.: (29) 433-261, 
e-mail: iskola@gomba.hu 
 
 

Czabán Samu  
Általános Iskola  
és Óvoda Nagyszénás 
5931 Nagyszénás, 
Táncsics u. 24/1. 
Tel.: (68) 443-086 

Nevelőtanár (határozatlan 
idejű megbízás) 

Felsőfokú szakirányú v. ÁEI: elbírálás után azonnal. 
Pbhi: a publikálástól számí-
tott 30 nap. 
Pehi: a benyújtási határidő 
után 15 nap. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
Pc: Ráczné Gálik Márta 
intézményvezető.  
 
 

 
Egyéb állás 

 
A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb  

1 2 3 4 

Tóparti Gimnázium 
és Művészeti  
Szakközépiskola 
8000 Székesfehérvár, 
Fürdő sor 5.  
 

Könyvelő 
(határozatlan időre) 
 
Gazdasági vezető 
(határozott időre) 
 
Lf: önállóan gazdálkodó 
költségvetési intézmény 
könyvelői és gazdasági 
vezetői feladatainak  
ellátása. 

Egyetemi, főiskolai v, gaz-
dasági, illetve pénzügyi 
szakirány, mérlegképes 
könyvelői v regisztrációval,
államháztartási szakon, 
legalább ötéves szakmai 
tapasztalat. 

ÁEI: 2012. okt. 1. 
Pbhi: 2012. szept. 24. 
Pehi: 2012. szept. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az iskolave-
zetőség dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, szakmai ön, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez  
hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban kell  
benyújtani. 
Pc: Dr. Vízi László Tamásné 
igazgatónő 
8000 Székesfehérvár, 
Fürdő sor 5.  
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére* 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 
Rövidítések: 

 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 
p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői 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 egyszerű másolat) 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetési program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 
 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb  
1 2 3 4 

Pattantyús-Ábrahám  
Géza  
Ipari Szakközépiskola 
és Általános Művelődési 
Központ 
9024 Győr, 
Ikva u. 70. 
 

Könyvtáriegység-vezető Felsőfokú szakirányú v, 
legalább ötéves szakmai és 
vezetői gyakorlat, 
büntetlen előélet.  

ÁEI: 2012. nov. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
okt. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: 2012. okt. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a könyvtár-
vezető kinevezése, besoro-
lása és bérezése a Kjt. és a 
végrehajtásáról rendelkező 
150/1992. (XI. 20.)  
Korm. rendeletnek megfe-
lelően történik.  
 

 
 
* Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunk-
ban megjelentetni. 
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A pályázatnak tartalmaznia 
kell: részletes szakmai ön, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel (hosszú távú 
koncepció), om, b. 
Pc, f: Pattantyús-Ábrahám 
Géza Ipari Szakközépiskola 
és ÁMK igazgatója 
9024 Győr, 
Ikva u. 70. 
Tel.: (96) 529-745. 
 

Magyar Olajipari Múzeum 
8900 Zalaegerszeg, 
Wlassics Gyula u. 13. 
 

Múzeumigazgató 
 
Lf: a múzeum és fíliái ve-
zetése (irányítása), a mú-
zeum gyűjteményeinek 
szakszerű és tervszerű gon-
dozása, gyarapítása, fejlesz-
tése, együttműködés ipari 
cégekkel, tudományos 
szervezetekkel, múzeu-
mokkal, felsőoktatási és 
középfokú szakoktatási 
intézményekkel,  
a múzeum nemzetközi 
kapcsolatainak ápolása. 

Szakirányú felsőfokú v 
(mérnöki/történészi/ 
muzeológusi), angol/német 
nyelv tárgyalóképes isme-
rete, vezetői gyakorlat. 
Előny: tudományos  
fokozat. 

ÁEI: 2013. jan. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az Oktatási és Kultu-
rális Közlönyben történő 
megjelenéstől számított 
30 nap. 
Pehi: a pályázati határidő 
lejártát követő 30 napon 
belül. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: om, szakmai ön, pub-
likációs jegyzék, vpr, 
a múzeumfejlesztés távlati 
elképzeléseit, b, hozzájáru-
lást a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok 
pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, illetve a 
betekintésre jogosultak 
általi megismeréséhez.  
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban kell 
benyújtani. 
Pc: Magyar Olajipari 
Múzeum Alapítvány  
Kuratóriuma 
8900 Zalaegerszeg, 
Wlassics Gyula u. 13. 
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Közlemény főiskolai szintű oklevél, 
valamint középiskolai és általános iskolai bizonyítványok érvénytelenítéséről 

 
1. Főiskolai képzésben szerzett oklevél érvénytelenítése 

 
Kovács Balázs 
Törzskönyvi szám: XXX-29/1995. 
Az ütőhangszer-tanári végzettséget tanúsító oklevél, amelyet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Ta-

nárképző Intézete 1999. június 25-én, 24/1999. szám alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. július 31-én másodlatot 
állítottunk ki. 

Az eredeti oklevél érvénytelen. 
 dr. Bankó Sándor s. k., 
 főtitkár 
 
 

2. Érettségi és középiskolai bizonyítvány érvénytelenítése 
 
Gaál Gergely (sz.: Szekszárd, 1984. február 29.; dr. Vadas Zsuzsanna) érettségi bizonyítványa, melynek törzslap 

száma: C-13/2002., melyet a szekszárdi Garay János Gimnázium 2002. június 20-án állított ki, elveszett. 
Helyette 2012. augusztus 21-én másodlatot adtunk ki 179/2012. iktatószámon. 
Az eredeti bizonyítvány érvénytelen. 
 
Gaál Gergely (sz.: Szekszárd, 1984. február 29.; dr. Vadas Zsuzsanna) középiskolai bizonyítványa, melynek törzs-

lapszáma: 13/2002., melyet a szekszárdi Garay János Gimnázium állított ki 2002. május 9-én elveszett. 
Helyette 2012. augusztus 23-án másodlatot adtunk ki. 
(A bizonyítványmásodlatok száma: 11. évfolyam: Á-N-1000368, a 12. évfolyam száma: Á-N-I 000369.) 
Az eredeti bizonyítvány érvénytelen. 
 
 Heilmann Józsefné s. k., 
 igazgató 
 
 

3. A Mindszenti Általános Iskola székhelyének (6630 Mindszent, Szabadság tér 2–3.) 
és Dózsa-telepi tagintézményének (6630 Mindszent, Iskola u. 72–76.) közleménye 

a megsemmisített bizonyítványokról, bizonyítvány pótlapokról, törzslapokról és bizonyítványmásodlatról 
 

 
Bizonyítványok: 
 

Sorszám Nyomtatvány r. sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés 
1. Tü. 829 r. sz. PTO 004220 2012. 6. 20-án megsemmisítve 

 
 
Bizonyítvány pótlapok: 

 
Sorszám Nyomtatvány r. sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés 

1. Tü. 800/gépi r. sz. PTG 041353 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
2. Tü. 800/gépi r. sz. PTG 041372 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
3. Tü. 800/gépi r. sz. PTH 040959 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
4. Tü. 800/gépi r. sz. PTH 040970 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
5. Tü. 800/gépi r. sz. PTH 040973 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
6. Tü. 800/gépi r. sz. PTG 142146 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
7. Tü. 800/gépi r. sz. PTG 142168 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
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Törzslapok 1–3. osztály: 
 

Sorszám Nyomtatvány r. sz. Nyomtatvány sorszáma Megsemmisítés 

1. Tü. 30/a/gépi r. sz. PTG 106000 2012. 6. 20-án megsemmisítve 

2. Tü. 30/a/gépi r. sz. PTG 106002 2012. 6. 20-án megsemmisítve 

3. Tü. 30/a/gépi r. sz. PTH 037236 2012. 6. 20-án megsemmisítve 

4. Tü. 30/a/gépi r. sz. PTH 037245 2012. 6. 20-án megsemmisítve 

5. Tü. 30/a/gépi r. sz. PTH 037255 2012. 6. 20-án megsemmisítve 
 
 Bagitáné Szécsényi Mária s. k., 
 igazgató 
 

 
 
 

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások 
 
 

Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2014. évi felsőoktatási felvételi eljárások során 
 

Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő ren-
delkezéseire, a felsőoktatási intézményekbe történő felvételhez egyes alapképzési szakok és osztatlan szakok esetében 
az érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményekről az alábbi közleményt adjuk ki. 

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárások során a jelenleg hatályos, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásai-
ról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni a felvételi pontszámítás, így különösen a több-
letpontrendszer tekintetében. A hatályos kormányrendelet alapján az alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre 
jelentkezők érettségi pontjait – a művészet és a művészetközvetítés képzési terület kivételével – kötelező módon 
két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni.  

A közzétett táblázatok az egyes területekre vonatkozóan tartalmazzák az adott képzési területen képzést folytató 
felsőoktatási intézmények által – a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt érettségi vizs-
gatárgyak közül – közösen kiválasztott és a felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák 
szintjét. Azt kiemelten tartalmazzák a táblázatok, ahol a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alap-
ján emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. A többi esetben a választható vagy kötelező érettségi vizsgatár-
gyak jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet válasz-
tani az adott képzési területen, képzési ágon vagy képzési szakon, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha van kötelező 
érettségi vizsgatárgy. 

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az 
egyes képzési területeken képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az adott képzé-
si területen, a többletteljesítmény jogcímén, jogszabály alapján adható többletpontokból melyikért jár többletpont. 

 
 

Agrár képzési terület 
 
Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy mate-
matika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  
építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marke-
ting alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési 
alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapis-
meretek. 
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Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
 

Egységes, 
osztatlan képzések 

Érettségi vizsgatárgyak 

állatorvosi (osztatlan) biológia  
és  
kémia  
Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

erdőmérnöki (osztatlan) matematika kötelező  
és  
a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fizika vagy kémia vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy  
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

 
 

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 
állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint 
élelmiszermérnöki az általános követelmények szerint 
földmérő  
és földrendező mérnöki 

az általános követelmények szerint 

gazdasági  
és vidékfejlesztési  
agrármérnöki 

az általános követelmények szerint 

informatikus és szak-
igazgatási agrármérnöki 

az általános követelmények szerint 
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 
kertészmérnöki az általános követelmények szerint 
környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 

az általános követelmények szerint 

mezőgazdasági  
és élelmiszeri-pari  
gépészmérnöki 

az általános követelmények szerint 

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint 
mezőgazdasági  
szakoktató 

az általános követelmények szerint 

növénytermesztő  
mérnöki 

az általános követelmények szerint 

szőlész-borász mérnöki az általános követelmények szerint 
tájrendező  
és kertépítő mérnöki 

az általános követelmények szerint 

természetvédelmi  
mérnöki 

az általános követelmények szerint 

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint 
 
 

Bölcsészettudomány képzési terület 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 
andragógia  angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy mate-

matika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem  
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható) 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

anglisztika (pl.: angol, 
amerikanisztika  
szakirányokkal) 

angol nyelv (emelt szintű) kötelező 
és 
francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy 
olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem 

germanisztika  
(pl.: német,  
német nemzetiségi, 
néderlandisztika, 
skandinavisztika  
szakirányokkal) 

német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nem-
zetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű) vagy angol nyelv (emelt szintű)* 
és  
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy 
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem 
(egy idegen nyelv csak egyszer választható) 

keleti nyelvek  
és kultúrák  
(pl.: altajisztika, arab, 
hebraisztika, indológia, 
iranisztika, japán, kínai, 
koreai, mongol, tibeti, 
török, újgörög  
szakirányok) 

magyar nyelv és irodalom vagy történelem  
és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy 
orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

magyar  magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) kötelező 
és  
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy 
orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem  

néprajz magyar nyelv és irodalom  
és  
történelem 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

ókori nyelvek és 
kultúrák (asszirológia, 
egyiptológia, klasszika 
filológia [latin, ógörög] 
szakirányok) 

magyar nyelv és irodalom vagy történelem  
és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy 
orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

pedagógia angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy mate-
matika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem  
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)  
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

pszichológia angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy mate-
matika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem  
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható) 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

  

 
 
* angol (emelt szintű, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén) 
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 
romanisztika 
(pl.: francia, olasz,  
portugál, román/ 
román nemzetiségi,  
spanyol  
szakirányokkal) 

a szakiránynak megfelelően francia nyelv (emelt szintű) vagy olasz nyelv (emelt szintű) 
vagy spanyol nyelv (emelt szintű) vagy román nyelv (emelt szintű) vagy román nyelv és 
irodalom (emelt szintű) 
és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy olasz nyelv vagy magyar nyelv és 
irodalom vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és iro-
dalom vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy idegen nyelv csak egyszer választható) 
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak: angol nyelv vagy francia nyelv vagy 
latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz 
nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv vagy törté-
nelem  
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani, egyet emelt szinten kell teljesíteni.  

romológia magyar nyelv és irodalom vagy történelem  
és 
angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy 
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

szabad bölcsészet  magyar nyelv és irodalom vagy történelem  
és  
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy 
orosz nyelv vagy spanyol nyelv 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

szlavisztika (pl.: bolgár, 
cseh, lengyel, orosz,  
horvát/nemzetiségi, 
szerb/nemzetiségi,  
szlovák/nemzetiségi, 
szlovén/nemzetiségi,  
ukrán/nemzetiségi  
szakirányokkal) 

magyar nyelv és irodalom vagy történelem  
és  
angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nyelv és irodalom vagy 
latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy 
szerb nyelv vagy szerb nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák nyelv és iro-
dalom vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

történelem  
(pl.: történelem, régészet 
szakirányokkal) 

történelem (emelt szintű) kötelező 
és  
angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és iro-
dalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 

 
 

Gazdaságtudományok képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
1. Közgazdasági képzési ágban 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
matematika kötelező  
és  
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy egy 
szakmai előkészítő tárgy. 

 
A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  
kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. 

 
2. Üzleti képzési ágban 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy 
történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 
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A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  
kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

közgazdasági 
 

alkalmazott  
közgazdaságtan 

az általános követelmények szerint 
Matematika emelt szintű érettségi kötelező. 

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint 
Matematika emelt szintű érettségi kötelező. 

közszolgálati az általános követelmények szerint 
üzleti 

 
gazdálkodási  
és menedzsment 

az általános követelmények szerint 

kereskedelem  
és marketing 

az általános követelmények szerint 

emberi erőforrások az általános követelmények szerint 
nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint 
pénzügy és számvitel a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint 
turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint 
üzleti szakoktató az általános követelmények szerint 
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Informatika képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
matematika kötelező  
és  
fizika vagy informatika. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  

 
Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

gazdaságinformatikus matematika kötelező  
és  
biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem 

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint 
programtervező  
informatikus 

az általános követelmények szerint 
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Jogi képzési terület 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Egységes,  

osztatlan képzés 
Érettségi vizsgatárgyak 

jogász (osztatlan) történelem kötelező  
és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy 
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

igazságügyi igazgatási magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret 
vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható szakmai előké-
szítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, informatikai alapismeretek) 

munkaügyi  
és társadalombiztosítási 
igazgatási 

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret 
vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható szakmai előké-
szítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, informatikai alapismeretek)  
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Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

biztonság- 
és védelempolitikai 

belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom 
vagy matematika vagy történelem 

büntetés-végrehajtási 
nevelő 

belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom 
vagy matematika vagy történelem 

bűnügyi igazgatási 
(pl. bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi 
nyomozó, 
pénzügyi nyomozó  
szakirányokkal) 

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy tör-
ténelem  

igazgatásszervező magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választ-
ható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, informatikai alapis-
meretek) 

katonai gazdálkodási matematika kötelező  
és 
angol nyelv vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy francia 
nyelv vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 
egy szakmai előkészítő tárgy (választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasá-
gi alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 
alapismeretek) 

katonai vezetői belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom 
vagy matematika vagy történelem 
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 
nemzetbiztonsági belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom 

vagy matematika vagy történelem 
nemzetközi igazgatási magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, 

olasz, orosz, spanyol) vagy egy szakmai előkészítő tárgy (választható szakmai előkészítő 
vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, informatikai alapismeretek) 

rendészeti igazgatási 
(pl. biztonsági, 
büntetés-végrehajtási, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti,  
katasztrófavédelmi,  
közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi,  
vám- és jövedéki  
igazgatási, migrációs 
szakirányokkal) 

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem  

védelmi igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom 
vagy matematika vagy történelem 

 
 

Műszaki képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
matematika kötelező  
és 
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 
 
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  
elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési 
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel). 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 



 
3070 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 19. szám 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Egységes, osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak 

építész (osztatlan) matematika kötelező  
és  
fizika vagy építészeti és építési alapismeretek  
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

anyagmérnöki az általános követelmények szerint 
biomérnöki az általános követelmények szerint 
energetikai mérnöki matematika  

és 
fizika  
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

építészmérnöki matematika kötelező  
és  
fizika vagy építészeti és építési alapismeretek 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

építőmérnöki az általános követelmények szerint 
faipari mérnöki az általános követelmények szerint 
gépészmérnöki az általános követelmények szerint 
had- és biztonságtechnikai  
mérnöki 

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a katonai alapismere-
tek is választható 

ipari termék-  
és formatervező mérnöki 

az általános követelmények szerint 

járműmérnöki az általános követelmények szerint 
könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint 
környezetmérnöki az általános követelmények szerint 
közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint 
mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint 
molekuláris bionika az általános követelmények szerint 
műszaki földtudományi az általános követelmények szerint 
műszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül gazdasági ismeretek vagy 

közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, 
vagy történelem is választható 

műszaki szakoktató az általános követelmények szerint 
vegyészmérnöki az általános követelmények szerint 

 villamosmérnöki az általános követelmények szerint 
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Művészet képzési terület 
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

nem 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

nem 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

nem 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

nem 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  nem 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

nem 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

nem 

 
Vizsgatárgy: gyakorlati 

 
Képzési ág Alapképzési szakok 

építőművészet építőművészet 
építőművész (osztatlan) 

film- és videoművészet animáció 
gyártásszervező 
kameraman 
mozgókép (film- és televíziórendező, hangmester, vágó szakirányokkal) 
televíziós műsorkészítő 
filmdramaturg (osztatlan) 

iparművészet alkalmazott látványtervezés 
design- és művészetelmélet 
fémművesség 
formatervezés 
fotográfia 
kerámiatervezés 
tervezőgrafika 
textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal) 
üvegtervezés 

képzőművészet képzőművészet elmélet  
festőművész (osztatlan) 
grafikusművész (osztatlan) 
intermédia-művész (osztatlan) 
restaurátorművész (osztatlan) 
szobrászművész (osztatlan) 
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Képzési ág Alapképzési szakok 
multimédia média design 

multimédia programszerkesztő 
színházművészet színházi dramaturg (osztatlan) 

színházi koreográfus (osztatlan) 
színházrendező (osztatlan) (zenés színházrendező szakiránnyal) 
színművész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal) 

táncművészet koreográfus 
táncművész (klasszikus balett, kortárstánc, moderntánc, néptánc, színházi tánc szak-
irányokkal) 
táncos és próbavezető (divattánc, klasszikus balett, kortárstánc, moderntánc, néptánc, 
színházi tánc, társastánc szakirányokkal) 

zeneművészet alkotóművészet és muzikológia (alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei média-
művészet, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, zeneszerzés szak-
irányokkal) 
előadóművészet (egyházzene, jazzének, jazzhangszer, klasszikus ének, klasszikus 
hangszer, népzene, zenekar- és kórusvezetés szakirányokkal) 

 
 
 

Művészetközvetítés képzési terület 
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

nem 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

nem 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

nem 

 
Vizsgatárgy: gyakorlati 
 

Képzési ág Alapképzési szakok 
drámakultúra drámainstruktor 
mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret 
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Képzési ág Alapképzési szakok 
vizuális kultúra elektronikus ábrázolás 

képi ábrázolás 
kézműves 
környezetkultúra 
plasztikai ábrázolás 

zenekultúra ének-zene (egyházzene, karvezetés, népzene szakirányokkal) 
 
 

Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
 
Általános követelmények 
 
1. Egységes, osztatlan képzések 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
biológia kötelező 
és  
fizika vagy kémia. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat – mindkettőt emelt szinten – kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

nem 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  nem 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

nem 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

nem 

 
2. Alapképzések 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy szakmai előkészítő 
tárgy. 
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A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  
egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 8 
pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

nem 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Egységes,  

osztatlan képzések 
Érettségi vizsgatárgyak 

általános orvos (osztatlan) az általános követelmények szerint 
fogorvos (osztatlan) az általános követelmények szerint 
gyógyszerész (osztatlan) az általános követelmények szerint 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

ápolás és betegellátás  
(pl.: ápoló, dietetikus,  
gyógytornász, mentőtiszt, 
szülésznő szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

egészségügyi gondozás 
és prevenció  
(pl.: népegészségügyi ellenőr 
és védőnő szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

egészségügyi szervező  biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy egy idegen 
nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egészségügyi alap-
ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek 

orvosi laboratóriumi  
és képalkotó diagnosztikai 
analitikus  

az általános követelmények szerint 
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Pedagógusképzés képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
magyar nyelv és irodalom vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom)  
és  
biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem 
vagy szakmai előkészítő tárgy. 
 
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 
8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

csecsemő-  
és kisgyermeknevelő 

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül fizika vagy társadalomismeret vagy 
egészségügyi alapismeretek is választható 

gyógypedagógia  
(értelmileg akadályozot-
tak pedagógiája, tanulás-
ban akadályozottak  
pedagógiája, hallás-
sérültek pedagógiája, 
logopédia, látássérültek  
pedagógiája, 
szomatopedagógia, 
pszichopedagógia  
szakirányokkal) 

magyar nyelv és irodalom kötelező 
és 
egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák nyelv, szlovák nyelv és irodalom, 
román nyelv, román nyelv és irodalom, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom) vagy bio-
lógia 
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 
konduktor (óvoda-
pedagógus, tanító  
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

óvodapedagógus  
(nemzetiségi  
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint,  
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható 

tanító (nemzetiségi  
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint,  
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható 

 
 

Sporttudomány képzési terület  
 

Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy 
testnevelés vagy történelem 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szerep-
lő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon és a 
Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 8 pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

humánkineziológia az általános követelmények szerint 
rekreációszervezés 
és egészségfejlesztés 

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a földrajz is választható 

sportszervező az általános követelmények szerint 
testnevelő-edző testnevelés kötelező  

és 
biológia vagy történelem 
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Társadalomtudomány képzési terület 
 
Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika 
vagy társadalomismeret vagy történelem.  
 
Két érettségi vizsgatárgyat – egyet emelt szinten – kell választania a jelentkezőnek. 
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián sze-
replő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 
és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 8 
pont. 

igen 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

nem 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

informatikus könyvtáros az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül informatikai alapismeretek is 
választható  

kommunikáció  
és médiatudomány 

az általános követelmények szerint 

kulturális antropológia földrajz vagy magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy történelem 
nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint  
politológia az általános követelmények szerint 
szociális munka az általános követelmények szerint 
szociálpedagógia az általános követelmények szerint 
szociológia az általános követelmények szerint 
társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint 
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Természettudomány képzési terület 
 
Általános követelmények 
 
Választható érettségi vizsgatárgyak:  
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy 
egy szakmai előkészítő tárgy.  
 
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:  
elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szerep-
lő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 16 pont; országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon és a 
Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpián elért legalább 3. helyezésért 8 pont. 

nem 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által 
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont.  

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az 
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 
alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfel-
jebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 pont.  igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 
hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont. 

igen 

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett or-
szágos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden 
része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak 
megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont. 

igen 

 
Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak 

biológia az általános követelmények szerint 
fizika az általános követelmények szerint 
földrajz az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a történelem is választható 
földtudományi az általános követelmények szerint 
kémia az általános követelmények szerint 
környezettan  az általános követelmények szerint 
matematika matematika kötelező  

és  
a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban szakmai előkészítő tárgy nem 
választható 

 
 

Dr. Kis Norbert s. k., 
helyettes államtitkár 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére 
 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelező-
en előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehaj-
tásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

 
Pályázati felhívás 

 
2013. január 1-jei hatállyal 

 
a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 
KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR  
főigazgatói megbízásra 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 23. § alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora pályázatot hirdet 2013. január hó 1. napjától 
a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári főigazgatói magasabb vezetői megbízás ellátására. 

 
A könyvtár főigazgatói magasabb vezetői megbízás – könyvtáros, főkönyvtáros munkaköri kinevezés mellett – 2013. 

január 1-jétől 2017. december 31-ig szól. 
 
A megbízásra kerülő főigazgató főbb feladatai: 
– a fennálló jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározottak alapján tervezi, szervezi, irányítja és 

ellenőrzi a Központi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban KKL) tevékenységét, 
– elkészíti a KKL rövid és hosszú távú fejlesztési terveit, a szükséges szabályzatokat, az ezekhez kapcsolódó be-

számolókat és jelentéseket, 
– az érvényes szabályok szerint tervezi és biztosítja a KKL gazdálkodási rendjét, a rendelkezésre álló pénzügyi 

keretek rendeltetésszerű felhasználását, a vagyon megőrzését és védelmét, 
– a KKL képviselete hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. 
 
A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények: 
– szakirányú egyetemi végzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú végzettség, 
– legalább tízéves szakmai és ötéves vezetői gyakorlat, 
– kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység, 
– továbbá felhasználói szintű szakirányú informatikai ismeretek, valamint legalább egy nyelvből középfokú 

nyelvvizsga. 
 
A megbízás kezdő időpontja: 2013. január 1., amely öt évre szól. 
A magasabb vezetői ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
– személyi adatai, lakcímét, 
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait, 
– tanulmányait, végzettségeit, idegennyelv-tudását, szakmai díjait, 
– szakmai és tudományos tevékenységét. 
 
A pályázathoz mellékelni kell: 
– személyi adatlapot és részletes szakmai önéletrajzot, 
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, 
– fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, 
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát az arra jogosult személyek és testületek 

megismerhetik. 
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendeletei, valamint a 
Kollektív szerződés rendelkezései az irányadóak. 

 
A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy fénymásolat) a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címez-

ve (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 4.) kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást 
nyújt: dr. Merényi Mária főtitkár [tel.: (99) 518-126], valamint Kosztkáné Málnás Valéria humánerőforrás-
gazdálkodási koordinátor [(99) 518-484]. 

 
A pályázat benyújtásának határideje a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.nki.gov.hu) való megjelenést 

követő 30 nap. A pályázati kiírás az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzétételre kerül. 
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár főigazga-

tói magasabb vezetői beosztására.” 
 

prof. dr. Faragó Sándor s. k., 
rektor 

 
 

* * * 
 

 
 

Pannon Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

 
PANNON EGYETEM VESZPRÉM, Belső Ellenőrzés 
belső ellenőrzési vezető beosztás ellátására. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól. 
 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 22. §-ban meghatározott feladatok ellátása, így különösen: belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; a kockázat-
elemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváha-
gyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; a belső ellenőrzési tevékenység 
megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; az ellenőrzések összehangolása; amennyiben az ellenőrzés 
során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége 
esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 
lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 
43. § (4) bekezdésének megfelelően; az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállí-
tása; gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmu-
tatók; gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a 
külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok 
és az adatok biztonságos tárolásáról; biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, éves képzési terv készítése 
és az abban foglaltak megvalósítása; a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az 
attól való eltérésekről tájékoztatni; kialakítani és működtetni az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást; a belső ellen-
őrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó 
előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével 
végezzék. 
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Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– főiskola, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 24. § (1), (2), (5) bekezdésében meghatározottak szerint, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
– az állás elnyerése esetén a munkakör betöltésének további feltétele: az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése szerinti államháztartásért felelős miniszteri engedély [az engedélyhez kap-
csolódó nyilvántartással kapcsolatos részletszabályokat a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza]. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– a Pannon Egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony, 
– felsőoktatási intézményben belső ellenőrként szerzett 5 éves szakmai gyakorlat, 
– ÁBPE-I. továbbképzés sikeres elvégzése. 
 
Elvárt kompetenciák: 
– önállóság, precizitás, pontosság, megbízhatóság, elemzőkészség, felelősség és hivatástudat, 
– kommunikációs és fogalmazási készség. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– pályázat, kísérőlevél, részletes szakmai önéletrajz, formanyomtatványok, végzettséget és szakképzettséget tanú-

sító bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsáné dr. Kis Erika nyújt, a 06 (88) 624-508-as telefon-

számon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

HR Igazgatóság). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GMF-HI 
29/2012, valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőrzési vezető (Pannon Egyetem). 

– Személyesen: Rózsáné dr. Kis Erika, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pannon Egyetem, HR 
Igazgatóság/ B. épület. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Pannon Egyetem Szenátusa rangsorolja. A Szenátus által felállított rangsor alapján a rektor tesz 

javaslatot a megbízásra jogosult nemzeti fejlesztési miniszternek. A nemzeti fejlesztési miniszter – a rektor valameny-
nyi alkalmasnak talált pályázó felsorolását tartalmazó javaslatának figyelembevételével – dönt a vezetői megbízás 
kiadásáról. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Oktatási és Kulturális Közlöny 
– Pannon Egyetem Rektori Körlevél 
– Pannon Egyetem honlapja. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további 

információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon beszerezhetők [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 
06 (88) 624-508]. 

 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.uni-pannon.hu/ honlapon szerezhet. 
 

* 
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Pannon Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

 
PANNON EGYETEM Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 
gazdasági főigazgatói tisztség betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 3–5 évig szól. 
 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
– az egyetem gazdálkodásának irányítása, működési, beruházási, fejlesztési terveinek előkészítése és az ezekről 

hozott döntések végrehajtásának megszervezése; 
– a jogszabályoknak, az intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, belső szabályzatai-

nak megfelelően irányítja a gazdasági-műszaki főigazgatóság munkáját; 
– felel az egyetem éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért, a gazdasági feladatokkal összefüggő adat-

szolgáltatások teljesítéséért, ellenőrzi a költségvetési előirányzatok betartását. 
Feladatkörét részletesen az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
– főiskola, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ban 

előírt végzettség, szakképzettség, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet, 
– vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– felsőoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 
– költségvetési intézményben gazdasági területen szerzett 5 éves vezetői gyakorlat, 
– államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, 
– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelölt szerepel a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § 

(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai munkáját, szakmai és vezetői munkájára vonatkozó elképzeléseit, ter-

veit. 
– A szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatait, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt mellékelni kell 

a pályázathoz. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsáné dr. Kis Erika nyújt, a 06 (88) 624-508-as telefon-

számon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Ig.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: GMF-HI 86/2012., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági főigazgató (Pannon 
Egyetem). 

– Személyesen: Rózsáné dr. Kis Erika, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. B. ép. Pannon Egye-
tem, HR Igazgatóság. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Pannon Egyetem Szenátusa rangsorolja. A Szenátus által felállított rangsor alapján a rektor tesz 

javaslatot a megbízásra jogosult nemzeti fejlesztési miniszternek. A nemzeti fejlesztési miniszter – a rektor valameny-
nyi alkalmasnak talált pályázó felsorolását tartalmazó javaslatának figyelembevételével – dönt a vezetői megbízás 
kiadásáról. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Oktatási és Kulturális Közlöny 
– Pannon Egyetem Rektori Körlevél 
– Pannon Egyetem honlapja. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatósá-

gon beszerezhetők [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Tel.: 06 (88) 624-508]. A pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történő megjelenéstől számított 40 napon belül kell benyújtani. A pályáza-
tok elbírálása tekintetében, illetve a miniszteri döntést illetően a 2012. szeptember 1-jétől hatályos, a Nemzeti felső-
oktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 37. § (5) bekezdés és a 73. § (3) bekezdése az irányadó. 

 
Rózsáné dr. Kis Erika s. k. 

igazgató 
 

* * * 
 

Pécsi Tudományegyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet 

 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
KLINIKAI KÖZPONT, FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKA 
klinikaigazgató beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 
 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2. 
 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
KLINIKAI KÖZPONT, FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA 
klinikaigazgató beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A vezeti megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, három évig szól. 
 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Dischka Győző u. 5. 
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Mindkét pályázati kiírás vonatkozásában: 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Graduális képzésben résztvevő hallgatók magyar, angol és német nyelvű oktatásának koordinálása, a posztgraduális 

képzés felügyelete. Előadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven, a klinika gyógyító, oktató, 
kutatási tevékenységének irányítása. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, 
– PhD, habilitáció, 
– angol nyelven előadói és vitakészség, 
– legalább 12 éves oktatói gyakorlat, 
– jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kap-

csolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári u. 2.), 

kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-107/2012, valamint a beosz-
tás megnevezését: Klinikaigazgató, 

– elektronikus úton dr. Pintér Éva részére a dekani.hivatal@aok.pte.hu e-mail címen keresztül. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– PTE honlap, 
– Egészségügyi Közlöny, 
– Oktatási és Kulturális Közlöny. 
 
Közzététel helye: NKI honlapja, PTE honlapja, Oktatási és Kulturális Közlöny, Egészségügyi Közlöny. 
 
Az elsődleges közzététel helye: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja. KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 

2012. október 1. Szövegeltérés esetén az NKI honlapján közzétett hirdetmény az irányadó. 
 

dr. Saághy Andrea s. k., 
irodavezető 

 
 

 
 

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére* 
 

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási 
 
 
* Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny 
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll 
módunkban megjelentetni. 
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intézmények működéséről 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: vezetői gyakorlat 
étkh: étkezési hozzájárulás 
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat) 
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi) 
f: felvilágosítás 
ön: önéletrajz 
vp: vezetői pótlék 
vpr: vezetői program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről 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 működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 

Óvodavezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
 

1 2 3 4 

Kapolcs Község  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete,  
Vigántpetend Község  
Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
8294 Kapolcs, 
Kossuth u. 62.  

Közös Fenntartású Óvoda 
8294 Kapolcs, 
Kossuth u. 60. 
 
Lf: az önállóan működő 
óvodai nevelési feladatokat 
ellátó közintézmény szak-
mai munkájának irányítása. 

Felsőfokú óvoda- 
pedagógusi v, pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetői 
szakképzettség, legalább  
öt év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett szgy,
büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság. 

ÁEI: 2012. dec. 3. 
A vezetői megbízás  
2017. aug. 31-ig 
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma- 
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi. 2012. okt. 31. 
Pehi: 2012. nov. 28. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület a pályázati anyag 
törvényben előírt vélemé-
nyezési határideje után, a 
pályázók személyes  
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meghallgatását követően 
bírálja el a pályázatokat és 
hozza meg a döntését. 
A pályázat kiírója fenntart-
ja magának a jogot a pályá-
zat eredménytelenné  
nyilvánítására.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, szakmai vpr, 
om, b, nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, arról, hogy a 
pályázat elbírálásában köz-
reműködők a pályázatba 
betekinthetnek, nyilatkozat 
a zárt vagy nyilvános ülés 
keretében történő tárgyalás-
ra vonatkozóan.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosító számmal, 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „óvoda- 
vezető” ellátva kell benyúj-
tani, vagy személyesen: 
Márvány Gyuláné polgár-
mester, 8296 Kapolcs, 
Kossuth u. 62. 
Pc: Kapolcs Község  
Önkormányzata 
8294 Kapolcs, 
Kossuth u. 62. 
f: Márvány Gyuláné 
polgármester. 
Tel.: (87) 437-029, 
(20) 281-6733. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.kapolcs.hu 
www.vigantpetend.hu 
www.kozigallas.gov.hu 
 

Szentkirály Község 
Önkormányzata 
6031 Szentkirály, 
Kossuth Lajos u. 13. 
 

Napközi Otthonos Óvoda 
6031 Szentkirály, 
Sallai u. 2. 
 
 

Főiskola, óvodapedagógus-
szakképzettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább öt év 
óvodapedagógus-munka- 
 

ÁEI: 2012. dec. 10. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig 
határozott időre szól.  
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Lf: óvodapedagógusként az 
érvényben lévő jogszabá-
lyok és alapdokumentumok 
előírásai és ajánlásai sze-
rinti tervszerű nevelői 
munka, valamint a munká-
jával kapcsolatos ügyviteli 
teendők ellátása, a rábízott 
gyermekek testi, lelki és 
szellemi fejlődésének elő-
segítése, vezetőként az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, 
a nevelőtestület vezetése, 
a pedagógiai munka irá-
nyítása és ellenőrzése, 
a nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések előkészíté-
se, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőr-
zése, a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján az 
intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tár-
gyi feltételek biztosítása, 
a munkáltatói jogok  
gyakorlása.  

körben szerzett szgy,  
legalább öt év feletti szak-
mai tapasztalat, magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, magasabb vezető 
beosztás ellátására megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető, másod-
szor és további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői  
szakképzettség.  

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. okt. 15.  
Pehi: 2012. nov. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Szentkirály 
Község Önkormányzat 
képviselő-testülete dönt a 
pályázatról.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell:  
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
om, illetve pedagógus-
szakvizsgát igazoló om, 
legalább öt év óvodapeda-
gógus-munkakörben szer-
zett szgy, b, nyilatkozatot, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, a pályá-
zati anyagát az eljárásban 
részt vevők megismerhetik, 
nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul-e a pályázatának 
a képviselő-testület nyílt 
ülésén való tárgyalásához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton kell 
benyújtani. 
Pc: Szentkirály Község 
Önkormányzata 
6031 Szentkirály, 
Kossuth Lajos u. 13. 
f: Gombosné dr. Lipka 
Klaudia jegyző. 
Tel.: (76) 597-013. 
 

Szigetújfalu Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
2319 Szigetújfalu, 
Fő út 45. 
 

Német  
Nemzetiségi Óvoda  
és Bölcsőde 
2319 Szigetújfalu, 
Szegfű u. 1. 
 
Lf: az önkormányzati fenn-
tartásban működő három- 
 

Felsőfokú szakirányú,  
német nemzetiségi óvoda-
pedagógusi v, pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
 

ÁEI: 2013. jan. 1. 
A vezetői megbízás  
2018. júl. 31-ig  
határozott időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
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csoportos német nemzeti-
ségi nyelvet oktató óvodai, 
valamint egycsoportos 
bölcsődei – közös igazgatá-
sú intézmény intézményve-
zetői feladatainak ellátása 
az irányadó jogszabályok-
nak megfelelően.  

magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával történő 
rendelkezés, illetve beván-
dorolt vagy letelepedett 
státus, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
németnyelv-tudás. 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. okt. 15. 
Pehi: 2012. dec. 12. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: jogszabály-
ban meghatározott egyezte-
tések lebonyolítása után az 
intézményvezetői megbí-
zásról Szigetújfalu Község 
Önkormányzat képviselő-
testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
Szl. nincs. 
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, legalább öt év szgy-t 
igazoló szakmai ön, szak-
mai helyzetelemzésre épülő 
vpr a fejlesztési elképzelé-
sekkel, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozatot arról, hogy pályáza-
tát a pályázati eljárásban 
részt vevők megismerhetik, 
nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a pályázó vál-
lalja a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget, nyi-
latkozatot arról, hogy a 
pályázat elbírálására vonat-
kozó előterjesztést a kép-
viselő-testület nyilvános 
vagy zárt ülésen tárgyalja.  
A pályázat benyújtásának 
módja: személyesen vagy 
postai úton – digitális vál-
tozatban (CD lemezen) be 
kell nyújtani. 
Pc: Szigetújfalu Község 
Önkormányzata 
2319 Szigetújfalu, 
Fő út 45. 
f: Paulheim Vilmos pol-
gármesternél személyesen, 
vagy telefonon. 
Tel.: (24) 464-452. 
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A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Budapest, III. Kerület 
Óbuda–Békásmegyer  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
1033 Budapest, 
Fő tér 3. 

Óvoda, Általános Iskola, 
EGYMI 
1035 Budapest,  
Szellő u. 9–11. 

Gyógypedagógiai főiskolai 
v, legalább öt év peda-
gógiai szgy, közoktatási 
vezetői szakvizsga, 
büntetlen előélet. 

ÁEI: 2012. dec. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, öt évre szól. 
Pbhi: megjelenéstől számí-
tott 30 nap. 
Pehi: a pályázat benyújtá-
sának határideje után 
két hónappal. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, b, hitelesített 
om, nyilatkozatot, melyben 
hozzájárul, hogy a Korm. 
rendelet 5. § (10) bekezdé-
sében foglaltak szerint az 
érintettek véleményük ki-
alakításához a pályázat 
tartalmát megismerhetik, 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, vpr. 
A pályázat benyújtásának 
módja: öt példányban kell 
benyújtani. 
Pc: Óbuda–Békásmegyer 
Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Oktatási és Kulturális  
Főosztály 
1033 Budapest, 
Laktanya u. 4. 
Tel.: 437-8653. 
f: tel.: 437-8657. 
 

Budapest Főváros 
IX. Kerület  
Ferencváros  
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
1092 Budapest, 
Bakáts tér 14. 

Weöres Sándor  
Általános Iskola  
és Gimnázium 
1096 Budapest, 
Lobogó u. 1. 

Egyetemi szintű pedagógus 
v és legalább öt év peda-
gógus-munkakörben szer-
zett szgy, pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan idejű alkalma-
zás vagy a megbízással 
történő határozatlan idejű 
alkalmazás, közoktatás-
vezetői szakvizsga. 

ÁEI: 2012. dec. 16. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő képvi-
selő-testületi ülés.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr, mely tartalmazza 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő és a fenntartói straté-
giai célok megvalósulását 
célzó fejlesztési  
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elképzeléseket, szakmai ön, 
szgy igazolása, om, b, hoz-
zájáruló nyilatkozat harma-
dik személy betekintéséhez. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két azonos szövegű 
és mellékletű eredeti pél-
dányban (egy példányt nem 
kell összefűzni), valamint 
egy, az eredetivel meg-
egyező példányban CD-n, 
postai úton kell benyújtani. 
Pc: Budapest Főváros  
IX. Kerület, Ferencváros  
Polgármesteri Hivatal  
Polgármesteri és Jegyzői 
Kabinetiroda vezetője 
1092 Budapest, 
Bakáts tér 14. 
A pályázat további megje-
lenésének helye:  
NKI internetes honlap. 
 

Halásztelek Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2314 Halásztelek, 
Posta köz 1.  
 

Hunyadi Mátyás  
Általános Iskola,  
Gimnázium  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
2314 Halásztelek, 
Somogyi Béla u. 50. 
 
Lf: a Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a nevelési-
oktatási tevékenység irányí-
tása, a jogszerű működés 
biztosítása.  

Egyetemi szintű tanári v és 
szakképzettség, pedagógus-
szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, 
a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, illetve a meg-
bízással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben tör-
ténő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, 
magyar állampolgárságú 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendel-
kező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett személy.  
Előny: öt évnél több szgy 
és vezetői tapasztalat.  

ÁEI: 2012. dec. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán való megjelenéstől 
számított 30. nap. 
Pehi: 2012. nov. 30. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a jogsza-
bályokban előírt vélemé-
nyezési eljárást követően, 
Halásztelek Város Önkor-
mányzatának képviselő-
testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell:  
részletes szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, b, om, nyilatkozat 
arra vonatkozóan,  
hogy a pályázati anyagot 
a pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhetik, illet-
ve a pályázati anyagában  
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foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, a pályá-
zó beleegyező nyilatkozata 
arról, hogy a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségé-
nek eleget tesz, nyilatkoza-
ta arra vonatkozóan, hogy a 
képviselő-testület a pályá-
zat elbírálását nyílt vagy 
zárt ülés keretében tárgyal-
ja, nyilatkozat arra vonat-
kozóan, hogy a pályázat 
tartalma harmadik személy-
lyel közölhető, a hiányosan 
benyújtott pályázatok for-
mai hibásnak minősülnek 
és a pályázatból kizáratnak.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze-
replő azonosító számmal 
(13/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani, vagy sze-
mélyesen: Pest megye, 
2314 Halásztelek,  
Posta köz 1. 
Pc: Halásztelek Város  
Önkormányzata,  
2314 Halásztelek,  
Posta köz 1.  
f.: Cirókiné Szebeni Katalin 
humánpolitikai előadó. 
Tel.: (24) 517-260/107 
mellék. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
Halásztelek város honlapja.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.halasztelek.hu hon-
lapon szerezhet.  
 

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1. 
 

Budai-Városkapu Óvoda, 
Általános Iskola,  
Szakiskola, Speciális  
Szakiskola  
és Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 
7629 Pécs, 
Komlói út 58. 
 

Büntetlen előélet, egyetemi 
szintű tanári v és szakkép-
zettség, pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év szgy. 

ÁEI: 2012. dec. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán való megjelenéstől 
számított 30 napon belül. 
Pehi: a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát követő 
legfeljebb 90 napon belül.  
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Lf: a Budai-Városkapu 
Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Speciális Szak-
iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 
tevékenységének tervezése, 
szervezése, vezetése, irá-
nyítása és ellenőrzése a 
hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési  
elképzeléssel.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, nyilatkozatot arról, 
hogy a benyújtott pályázat 
tartalma harmadik személy-
lyel közölhető-e, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályáza-
tot elbíráló testületi ülése-
ken a pályázó nyílt vagy 
zárt ülés tartását kéri.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, zárt 
borítékban „Pályázat a 
Budai-Városkapu Óvoda, 
Általános Iskola, Szakisko-
la, Speciális Szakiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény magasabb veze-
tői/igazgatói beosztásának 
ellátására” megjelöléssel 
egy eredeti és három máso-
lati példányban kell benyúj-
tani, valamint elektronikus 
úton a halmosj@ph.pecs.hu 
e-mail címre kell  
megküldeni. 
Pc: Pécs  
Megyei Jogú Város  
Önkormányzatának  
polgármestere 
7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1. 
f: Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Refe-
ratúra Főosztálya,  
dr. Halmosné Czigelédi 
Judit. 
Tel.: (72) 534-143. 
 

Sződliget Község 
Képviselő-testülete 
2133 Sződliget, 
Szent István u. 34–46. 
 

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 

Felsőfokú pedagógus v 
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett tapasztalat,
a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
 

ÁEI: 2012. dec. 1. 
A vezetői megbízás  
2017. júl. 31-ig  
öt nevelési évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től számított 30 nap. 
Pehi: a véleményezési ha-
táridő lejártát követő 
30 napon belül.  
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határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalma-
zás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, hatá-
rozatlan időre teljes munka-
időre szóló alkalmazás, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
Előny: vezetői tapasztalat, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, 
amelynek az ötéves szgy 
igazolása érdekében tartal-
maznia kell a szakmai refe-
renciákat, az azok ellenőr-
zése céljából megkereshető 
és a pályázó felett koráb-
ban, illetve jelenleg mun-
káltatói jogkört gyakorló 
személy nevének, tisztsé-
gének és elérhetőségeinek 
(postai cím, telefonszám,  
e-mail cím) a feltüntetésé-
vel együtt, om, b, nyilatko-
zatát, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, 
nyílt ülésen való előkészí-
téséhez és elbírálásához 
hozzájárul, vpr bemutatása, 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképze-
léssel együtt.  
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott levélpostai 
küldeményként, lezárt borí-
tékban egy darab eredeti 
példányban „Iskolaigazga-
tói pályázat” megjelöléssel 
ellátva kell benyújtani úgy, 
hogy a pályázat részét ké-
pező dokumentumok – az 
esetleges kísérőlevéllel 
együtt – egymással egybe-
fűzve legyenek. Postai 
feladás esetén a pályázatot 
elsőbbségi küldeményként 
kell feladni.  
Pc: Juhász Béla  
polgármester 
2133 Sződliget, 
Szent István u. 34–46. 
f., illetve az intézmény 
megismerésének  
lehetősége: 
Juhász Béla polgármester. 
Tel.: (27) 590-236. 
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A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Bocskaikert  
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
4241 Bocskaikert, 
Poroszlay u. 20. 

Bocskaikerti  
Humán Szolgáltató  
Központ 
4241 Bocskaikert, 
Debreceni út 85. 
 
Lf: az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó felada-
tok (étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, tanyagondnoki 
szolgáltatás, családsegítés, 
nappali ellátás – idősek 
klubja, gyermekjóléti szol-
gáltatás, területi védőnői 
ellátás, családi napközi) 
irányítása, munkájának 
koordinálása, jogszerű 
működésének biztosítása a 
hatályos jogszabályokban, 
az alapító okiratban, vala-
mint a fenntartói és egyéb 
szakmai irányító szerveze-
tek útmutatásaiban  
foglaltak szerint.  

Főiskola – az 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 3. számú 
melléklet 3., 5., 8. pontjai-
ban, a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. számú mel-
léklet I/1. pontjában előírt 
képesítés, illetve a felső-
fokú szakképzettség, 
szociális szakvizsga, vagy a 
szociális szakvizsga elvég-
zéséről a pályázó nyilatko-
zata a megbízást követő 
két éven belüli letételére, 
legalább öt év felsőfokú 
végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő, 
a gyermekvédelem, a szo-
ciális ellátás, az egészség-
ügyi ellátás, illetve a köz-
oktatás területén végzett 
munkakörben szerzett szgy,
magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogvi-
szonyban áll vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti – idősek klubja 
vezetői – munkakörbe ki-
nevezhető, büntetlen  
előélet, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása. 
Előny: szociális szakvizsga, 
legalább 3–5 év szociális 
területen szerzett vezetői 
gyakorlat. 

ÁEI: 2012. nov. 15. 
A vezetői megbízás 2017. 
nov. 15-ig, öt évre szól.  
Pbhi: 2012. okt. 15. 
Pehi: 2012. nov. 10.  
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a szociális 
bizottság a pályázati felté-
teleknek megfelelő pályá-
zókat személyesen hallgatja 
meg. A bizottság vélemé-
nyezése alapján az önkor-
mányzat képviselő-testülete 
dönt. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogát a pályáz-
tatás eredménytelenné  
nyilvánítására.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: hiteles om, részletes 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 
b, nyilatkozatot, hogy a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró ok vele szem-
ben nem áll fenn, nyilatko-
zatot, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban sze- 
replő azonosító számmal 
(1984/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével 
„Intézményvezető” ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Bocskaikert  
Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete 
4241 Bocskaikert, 
Poroszlay u. 20. 
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f: Szaniszló Tamás jegyző.
Tel.: (52) 583-452. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. szeptember 14. 
 
 

 
 

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére* 
 
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően 

előírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 
Rövidítések: 

 
ÁEI: állás elfoglalásának ideje 
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje 
Pehi: pályázat elbírálásának határideje 
ill: illetmény 
p: pótlék 
vp: vezetői pótlék 
étkh: étkezési hozzájárulás 
szl: szolgálati lakás 
v: végzettség 
szgy: szakmai gyakorlat 
vgy: vezetői 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 egyszerű másolat) 
ön: önéletrajz 
vpr: vezetési program 
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
Pc: pályázat címzése 
f: felvilágosítás 
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Halásztelek Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
2314 Halásztelek, 
Posta köz 1.  
 

Márai Sándor  
Közművelődési Intézmény 
és Városi Könyvtár 
2314 Halásztelek, 
Posta köz 1. 
 

Felsőfokú közművelődési v 
és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi v 
és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga, 
 

ÁEI: 2012. nov. 1. 
A vezetői megbízás 
2017. okt. 31-ig,  
határozott időre,  
öt évre szól.  
 

 
 
* Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunk-
ban megjelentetni. 
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Lf: magasabb vezetői  
feladatok ellátása.  

a kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendsze-
réről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról 
szóló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM rendelet szerint 
akkreditált vezetési, szer-
vezési, pénzügyi-gazdasági, 
államháztartási ismereteket 
is nyújtó közművelődési 
intézmény vezető tanfo-
lyam eredményes elvégzé-
sét igazoló okirat, a felső-
fokú közművelődési vég-
zettségnek és szakképzett-
ségnek vagy nem szakirá-
nyú egyetemi végzettség-
nek és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsgának 
megfelelő feladatkörben 
legalább ötéves szgy, 
büntetlen előélet, magyar  
állampolgárság. 
Elvárt kompetenciák: 
kiváló szintű szervező-
készség, kommunikációs 
képesség, kreativitás,  
problémamegoldás.  

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán való megjelenéstől 
számított 30. nap. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az oktatási, 
kulturális, sport és társa-
dalmi kapcsolatok bizottság 
javaslata alapján – mely 
tartalmazza az országos 
szakmai szervezet képvise-
lőjének véleményét – Ha-
lásztelek Város Önkor-
mányzatának képviselő-
testülete dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései, valamint az 
e törvénynek a művészeti, a 
közművelődési és a köz-
gyűjteményi területen fog-
lalkoztatott közalkalmazot-
tak jogviszonyával össze-
függő egyes kérdések ren-
dezésére kiadott 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, b, om, nyilatkozat 
arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagot a pályá-
zati eljárásban részt vevők 
megismerhetik, illetve a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, beleegyező 
nyilatkozatot arról, hogy a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a képvi-
selő-testület a pályázat 
elbírálását nyílt vagy zárt 
ülés keretében tárgyalja, 
nyilatkozat arra vonatko- 
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zóan, hogy a pályázat tar-
talma harmadik személlyel 
közölhető, a hiányosan 
benyújtott pályázatok for-
mai hibásnak minősülnek 
és a pályázatból kizáratnak.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton „Márai 
Sándor Közművelődési 
Intézmény és Városi 
Könyvtár igazgató (maga-
sabb vezető) beosztás” 
megjelöléssel ellátva, zárt 
borítékban, egy eredeti 
példányban kell benyújtani.  
Pc: Halásztelek Város 
Polgármesteri Hivatal 
2314 Halásztelek, 
Posta köz 1.  
f: Sirokiné Szebeni Katalin 
humánpolitikai előadó. 
Tel: (24)517-260/107  
mellék. 
 

Törökszentmiklós 
Városi Önkormányzat 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/A 

Ipolyi Arnold  
Könyvtár, Múzeum  
és Kulturális Központ 
5200 Törökszentmiklós, 
Pánthy Endre út 2–6. 

Felsőfokú könyvtári és 
közművelődési v és szak-
képzettség, a kulturális 
szakemberek képzési rend-
szeréről, követelményeiről 
és a képzés finanszírozásá-
ról szóló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM rendelet szerint 
akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztartási 
ismeretet is nyújtó közmű-
velődési intézményvezetői 
tanfolyam megléte, 
legalább ötéves szgy a 
felsőfokú könyvtári és 
közművelődési végzettség-
nek és szakképzettségnek 
megfelelő területen, büntet-
len előélet. Kiemelkedő 
szakmai tevékenység igazo-
lásaként referenciák. (Az 
ellenőrizhetőséget kérjük 
lehetővé tenni. Amennyi-
ben tudományos munkát is 
végez, publikációinak  
listáját, bibliográfiával.) 

ÁEI: 2012. nov. 1. 
A vezetői megbízás  
öt évre szól. 
Pbhi: 2012. okt. 8. 
Pehi: a pályázat benyújtását 
követő testületi ülés, legké-
sőbb 2012. okt. 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázatnak tartal-
maznia kell: szakmai ön 
(Europass), om, a kulturális 
szakemberek képzési rend-
szeréről, követelményeiről 
és a képzés finanszírozásá-
ról szóló 1/2000. (I. 14.) 
NKÖM rendelet szerinti 
tanfolyam eredményes 
elvégzését igazoló okirat 
másolata. 
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, om, b, referen-
ciák (lehet az ön része is), 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.  
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Pc: Dr. Juhász Enikő 
polgármester 
5200 Törökszentmiklós, 
Kossuth Lajos út 135/A 
Tel: (56)590-421. 
 
 

 
 
 

 
 

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

12.1426 – Lajosmizse


	OKT19-00tart.pdf
	OKT19-01jogsz.pdf
	OKT19-02pályázat.pdf

