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JOGSZABÁLYOK
A Kormány 309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelete
az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével
összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási
feladatokat ellátó szervezet kijelölésérõl
A Kormány az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Kormány az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvényben (a továbbiakban: Emtv.)
meghatározott elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát
(a továbbiakban: Igazgatóság) jelöli ki.
(2) Az Igazgatóság az Emtv. 6. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott hatósági feladatok ellátása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár el.
(3) Az Igazgatóság által hatósági feladatainak ellátása
során hozott elsõfokú határozat és végzés ellen irányuló
fellebbezés elbírálására a kultúráért felelõs miniszter jogosult.
2. §
Az elõadó-mûvészeti közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok körében az Igazgatóság a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
jogutódja.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelete
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központról
A Kormány
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés a) pontjában,
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,
a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. §
(1) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási
és Szolgáltatási Központ jogállása, szervezete
1. §
(1) E rendelet hatálya a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) feladataira terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladat: a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)
7. § 4. pontjában meghatározott kulturális javak vonatkozásában a hatósági és nem hatósági feladatok, továbbá a
kulturális örökség egyéb elemei vonatkozásában vagyonkezelési, örökséggazdálkodási és szolgáltatási feladatok
ellátása, amelyek nem érintik a régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
(3) A Központ központi hivatal, önállóan mûködõ és
gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(4) A Központ irányítását a kultúráért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) látja el.
(5) A Központot elnök vezeti, aki munkáltatói jogkört
gyakorol a Központ alkalmazottai felett, így különösen kinevezi, illetve felmenti a Mûtárgyfelügyeleti Iroda vezetõjét, a Központ más alkalmazottait, és felettük fegyelmi
jogkört gyakorol.
(6) A Központ székhelye Budapest.
(7) A Központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ – jogi személyiség nélküli – országos illetékességû elsõ
fokú szerve a Mûtárgyfelügyeleti Iroda. A Mûtárgyfelügyeleti Iroda döntéseinél a másodfokú hatóság a Központ
elnöke.
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2. Hatósági feladatok
2. §

(1) A Mûtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt elsõ fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja:
a) a kulturális javak vonatkozásában a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, melyek különösen
1. a Kötv. 47–50. §-ai alapján a kulturális javak védetté nyilvánítása és védettségének megszüntetése,
2. a védetté nyilvánított gyûjteményekhez vagy tárgyegyüttesekhez tartozó kulturális javak esetében a Kötv.
51. § (2) bekezdése szerinti elidegenítéséhez vagy õrzési
helyének 90 napot meghaladó megváltoztatásához szükséges hozzájárulás,
3. a Kötv. 54–58. §-ai, valamint a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális javak kivitelérõl szóló,
3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló, – a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított –
1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet alapján a kulturális javak kivitelével kapcsolatos hatósági feladatok,
4. a kulturális javak esetében a Kötv. 61/A. §-a szerinti, fémkereskedelmi tevékenység céljára történõ átadás engedélyezésére irányuló eljárások és döntések,
5. a Kötv. 63. § (2) bekezdése szerinti feladat,
6. a Kötv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti hatósági
kötelezés,
7. a Kötv. 67. § (3) bekezdése szerinti feladatok, a
b) pont kivételével,
8. a Kötv. 68. §-a alapján a kulturális javakkal kapcsolatos döntéshozatal,
9. a Kötv. 69. §-a alapján tûrési kötelezettség elõírása,
10. a Kötv. 78. §-a és 79. §-a alapján intézkedés a kulturális javak megóvása és hozzáférhetõsége érdekében,
11. a Kötv. 82. §-a alapján intézkedés az örökségvédelmi bírság kiszabása iránt,
12. a védetté nyilvánított kulturális javak esetében a
Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti építésügyi hatósági vagy
más hatósági engedélyhez nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák engedélyezését.
b) a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában,
1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi XXVIII. törvény
3. §-a szerinti megbízott illetékes hatósági feladatokat,
c) a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 7. §-a szerinti, a
kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos állami
feladatokat,
d) a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésé-
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nek és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM
együttes rendelet 94. §-a szerinti, elkobzott kulturális javak közgyûjteményi elhelyezésére irányuló eljárásokat és
döntéseket,
e) a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.)
IM rendelet 7. §-a szerinti, bírósági letétként kezelt kulturális javakkal kapcsolatos eljárások és döntéseket,
f) a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl
szóló 2012. évi XCV. törvényben meghatározott kulturális
örökségvédelmi hatósági feladatokat,
g) a következõ nyilvántartások vezetését:
ga) a védetté nyilvánított kulturális javakról,
gb) a kulturális javak kiviteli engedélyérõl és az igazolásokról,
gc) a jogtalanul eltulajdonított, eltûnt védett kulturális
örökségi elemekrõl, valamint a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. § 1. pontjában meghatározott kulturális javakról,
gd) a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos tanúsítványokról.
(2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott
ügyekben másodfokú kulturális örökségvédelmi hatóságként a Központ elnökét jelöli ki.
(3) A Mûtárgyfelügyeleti Iroda, illetve a Központ elnöke hatósági eljárásában a döntés fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében a jogorvoslati határidõ elteltével beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegébõl
adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

3. A Központ örökséggazdálkodási és szolgáltatási
tevékenységgel kapcsolatos feladatai
3. §
A Központ örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenységei keretében elõsegíti a kulturális örökség fenntartható, hosszú távú hasznosítását, az örökség megõrzésében és kezelésében kötelezettséggel bíró állami és nem állami szereplõk feladatainak ellátását, és feltárja a hazai
kulturális örökségben rejlõ erõforrásokat.

4. §
A Központ az örökséggazdálkodási és szolgáltatási tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) a kulturális örökséggel kapcsolatos dokumentumok
gyûjtése, feldolgozása, nyilvántartása, közzététele, a kulturális örökséggel kapcsolatos gyûjtemények kezelése és
gyarapítása;
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b) a kulturális örökségi értékek felderítésével, kutatásával és hasznosításával kapcsolatos módszertan kidolgozása és terjesztése;
c) a kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtása, hasznosítással kapcsolatos tanácsadás,
pályázati tanácsadás és közremûködés, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadás;
d) szakmai továbbképzés, oktatás;
e) a kulturális örökség feltárása, monitoringja;
f) a kulturális örökségi értékek osztályozása, értékhierarchiájának kidolgozása;
g) a veszélyeztetett mûemlékek helyzetének konszolidálásában, kutatásában, dokumentálásában, hasznosítási
javaslatok készítésében való közremûködés;
h) a kulturális örökségre alapozott fejlesztésekben való
közremûködés;
i) a kulturális örökséget érintõ fejlesztési programok és
pályázati konstrukciók elõkészítésében, kidolgozásában,
nyomon követésében, véleményezésében, a stratégiai és
operatív folyamatokban való közremûködés;
j) a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozása, megvalósítása, koordinálása és a kapcsolódó pályázati
tevékenységek ellátása;
k) a kulturális örökséggel kapcsolatos kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység;
l) a kulturális örökség védelmével, kezelésével, fenntartható, integrált szemléletû használatával kapcsolatos
ajánlások kidolgozása, nemzeti és nemzetközi stratégiaalkotásban való részvétel;
m) szakmai tanácsadási és szakértõi tevékenység ellátása és koordinálása.

5. §
A Központ a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
társadalmi együttmûködés elõmozdítása érdekében ellátja
különösen az alábbi feladatokat:
a) a kulturális örökségvédelmet érintõ szakmai és társadalmi együttmûködés lehetõségeinek kidolgozása, megvalósítása;
b) a kulturális örökség értékének társadalmi tudatosítása;
c) a kulturális örökség gazdasági és társadalmi támogatói körének kiépítése és szervezése;
d) együttmûködés kialakítása a kulturális örökségvédelmi területen mûködõ szakmai és civil szervezetekkel.

6. §
A Központ a világörökséggel kapcsolatos tevékenysége
körében közremûködik a miniszternek a világörökségrõl
szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentá-
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cióról és a világörökségi várományos helyszínekrõl szóló
kormányrendeletben és a világörökségi gondnokságról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak
végrehajtásában.

7. §
A Központ nemzetközi tevékenysége körében ellátja
különösen az alábbi feladatokat:
a) együttmûködés multilaterális nemzetközi – kormányzati, szakmai nem kormányzati és szakterületen mûködõ civil – szervezetekkel, részvétel azok munkájában,
nemzetközi projektek végrehajtásában;
b) részvétel kétoldalú államközi együttmûködésben,
így különösen a szomszéd országokkal kötött megállapodások egyes elemeinek elõkészítésében, végrehajtásának
koordinálásában és megvalósításában;
c) egy-, illetve többoldalú együttmûködés más országok társintézményeivel egyedi programok, projektek, illetve folyamatos szervezeti – így különösen meghatározott
ország-csoportokat érintõ vagy regionális szinten megvalósuló – együttmûködés keretei között;
d) közremûködés a miniszter határon túli kulturális
örökséggel kapcsolatos feladatainak ellátásában.

8. §
A Központ a kezelésében lévõ állami tulajdonú mûemlékekkel, mûemlékegyüttesekkel és berendezéseikkel, továbbá mûemléki értékekkel és régészeti lelõhelyekkel
kapcsolatban gondoskodik
a) azok fenntartásáról, fejlesztésérõl, hasznosításáról,
üzemeltetésérõl,
b) a közgyûjteményi feladatok ellátásáról,
c) múzeumi, közmûvelõdési és más kulturális szolgáltatások nyújtásáról.

9. §
A Központ a kulturális javakkal kapcsolatos tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) gyakorolja a Kötv. 51. § (4) bekezdése és 86. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti állami elõvásárlási jogot;
b) ellátja a kulturális javak esetében a Kötv. 52. §
(2) bekezdése szerinti hatósági ellenõrzési feladatokat;
c) ellátja a Kötv. 64. § a) pontja szerinti, a kulturális javak visszakövetelésével, illetõleg visszaadásával kapcsolatos teendõket;
d) a Kötv. 64. § b) pontja szerint részt vesz a jogtalanul
eltulajdonított kulturális javak nemzetközi információcseréjében, és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat;
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e) a Kötv. 64. § d) pontja szerint vita esetén dönt arról,
hogy valamely tárgy vagy jelenség az ingó kulturális örökség körébe tartozik-e;
f) a Kötv. 71. §-ában meghatározott adatkörökön túl
– nem hatósági jelleggel – szakmai nyilvántartást vezet
a feladatellátása tárgyát képezõ, vagy a hivatali tevékenységeivel összefüggésbe került egyéb kulturális javakról,
különösen:
fa) a védettségüket megszüntetett, korábban védetté
nyilvánított kulturális javakról,
fb) a védésre javasolt, védetté nem nyilvánított kulturális javakról,
fc) a második világháború során és azt követõen Magyarországon, vagy Magyarország területérõl jogellenesen elvitt, ismertté vált kulturális javakról,
fd) a Központ tudomására jutott lopott, jogellenesen eltulajdonított, nem védett kulturális javakról,
fe) a Kötv. 64.§ d) pontja szerint a kulturális javak körébe sorolt kulturális javakról;
g) részt vesz a kulturális javakra vonatkozó európai
uniós közösségi jogi szabályozás végrehajtásával kapcsolatos tanácsadó testület (Kulturális Javak Kivitele és
Visszaszolgáltatása Bizottsága / Committee on the Export
and Return of Cultural Goods) munkájában;
h) a kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében
– a vonatkozó együttmûködési megállapodásban vállaltak
szerint – támogatást nyújt a rendõrség és a vámhatóság
munkájához.

10. §
A Központ szakértõ testületként mûködteti a Kulturális
Javak Bizottságát, amely a kulturális javakkal kapcsolatos
hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében
segíti a Központ munkáját.

4. Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

12. §
A Központ – mint a beolvadással megszûnõ Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának (a továbbiakban: MNG) általános jogutódja – állományába kerülnek az MNG alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25/F. § szabályai szerint.
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13. §

A 2. § a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá a kulturális javak kivitelérõl szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
szóló, – a 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelettel módosított – 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.

14. §
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.)
Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„7. § A bírságot a régészeti lelõhelyek és mûemlékek
esetében a fõvárosi és megyei kormányhivatal, a kulturális javak vonatkozásában a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ állapítja meg.”

15. §
Az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári intézet,
a közmûvelõdési szakmai tanácsadó
és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl
szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató
szervként a Kormány a Nemzeti Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Intézetet jelöli ki.”

16. §
(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
8. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A mûemlékek és a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyek vagyonkezelésbe adásához a kultúráért felelõs miniszter egyetértése szükséges.”
(2) Az R1. 14. § (10) bekezdésében a „Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ és a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

17. §
A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdések-
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ben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm.
rendelet 4. számú melléklet 5. pont 4. és 5. alpontjaiban a
„Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe
a „Budapest Fõváros Kormányhivatala mûemlékvédelmi
és régészeti örökségvédelmi szakigazgatási szerve, Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási Szolgáltatási Központ” szöveg lép.

18. §
(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
37. § y) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„y) régészeti örökség és mûemléki érték védelméért”
[felelõs tagja.]
(2) A Kr. 40. § (5c) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter az örökségvédelemért való felelõssége körében)
„a) összehangolja, felügyeli és szakmailag irányítja a
régészeti és mûemlékvédelmi hatóságok tevékenységét,
a fõvárosi és megyei kormányhivatal régészeti és mûemlékvédelmi hatósági jogalkalmazási tevékenységét és közremûködik a tevékenységek ellenõrzésében;”
(3) A Kr. 50. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
(A miniszter a kultúráért való felelõssége körében elõkészíti különösen)
„f) a kulturális javakról”
(szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.)
(4) A Kr. 52. §-a a következõ e) ponttal egészül ki és az
52. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„e) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
f) a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában,
megõrzésében, különös tekintettel a határon túli emlékekre,”
(5) A Kr. 52. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter)
„i) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételérõl, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról,”

24. szám

(6) A Kr. 52. §-a a következõ t)–y) pontokkal egészül ki:
(A miniszter)
„t) irányítja a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot,
u) egyetértési jogot gyakorol az ingatlan kulturális
örökség védetté nyilvánítására vonatkozó jogszabályoknál
az elõvásárlási jog gyakorlása, továbbá az örökségvédelmi
bírság kategóriájának megállapítása tekintetében,
v) egyetértési jogot gyakorol a mûemlékek vagyonkezelésbe adása és állami tulajdonból való kikerülése esetében,
w) az érintett miniszterekkel együttmûködve ellátja a
világörökséggel kapcsolatos feladatokat,
x) a Miniszterelnökséggel együttmûködve ellátja az emlékhelyekkel kapcsolatos feladatokat,
y) ellátja az Európai Örökség címmel kapcsolatos feladatokat.”
(7) Hatályát veszti a Kr. 40. § (5) bekezdés c) pontja.

19. §
(1) A világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi
komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekrõl szóló 315/2011. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter a 2. § (1) bekezdésében, a 4. § (1), (4)
és (6) bekezdésében, valamint az 5. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott feladatait – az elektronikus kormányzati portálon való közzététel kivételével – a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
(a továbbiakban: Központ) útján látja el.”
(2) Az R2. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A miniszter és a kezelési terv készítõje közötti
kapcsolattartás a Központon keresztül történik.”
(3) Az R2. 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kezelési terv készítõje a megalapozó dokumentáció
és a kezelési terv elkészítésébe bevonja)
„a) az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt,”
(4) Az R2.
a) 1. § (2) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2a)–(5) bekezdés”,
b) 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „fõvárosi
és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”,
c) 4. § (5) bekezdés c) pontjában a „kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal” szövegrész
helyébe a „Központ”,
d) 14. § (1) bekezdésében a „kulturális örökségvédelmi
feladatokat ellátó központi hivataltól” szövegrész helyébe
a „Központtól”
szöveg lép.

24. szám
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20. §

(1) A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelölésérõl és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a régészeti örökség és a mûemléki értékek védelmével kapcsolatos területi feladatok ellátására
a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”
(2) Az R3. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) Mûtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban: Mûtárgyfelügyeleti Iroda) a kulturális javakkal kapcsolatos feladatokat ellátó kulturális örökségvédelmi hatóság. A Központról külön jogszabály rendelkezik.”
(3) Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kötv.-ben, valamint a külön jogszabályokban
meghatározott, a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági
feladatokat elsõ fokon a Mûtárgyfelügyeleti Iroda látja el.
Ezekben az ügyekben a másodfokú hatáskört a Központ
elnöke gyakorolja.”
(4) Az R3. 19. § (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(11) Ahol jogszabály Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt említ, azon a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Mûtárgyfelügyeleti Irodáját kell érteni e rendeletben meghatározott, e rendelet hatálybalépését megelõzõen a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Mûtárgyfelügyeleti Irodája által ellátott feladat- és
hatáskörök tekintetében.”
(5) Az R3.
a) 2. § (2) bekezdésében az „örökségvédelemmel kapcsolatos” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben meghatározott” szöveg, az „örökségvédelemért felelõs” szövegrész helyébe az „a régészeti örökség és a mûemléki értékek
védelméért felelõs” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „a kulturális örökség védett elemének” szövegrész helyébe az „a védetté
nyilvánított régészeti örökség és mûemléki értékek” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében az „A Kötv.-ben” szövegrész
helyébe az „A Kötv. 71. § a)–c) pontjaiban” szöveg,
d) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „elsõ fokú
kulturális” szövegrész helyébe az „elsõ fokú régészeti és
mûemlékvédelmi kulturális” szöveg,
e) 16. § a) pontjában a „kulturális örökség elemei” szövegrész helyébe a „régészeti örökség és a mûemléki értékek” szöveg, 16. § b) pontjában a „kulturális örökség elemeinek” szövegrész helyébe a „régészeti örökség és a mûemléki értékek” szöveg,
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f) 17. § nyitó szövegrészében az „ellátja a Kötv.-ben
meghatározott tudományos feladatokat” szövegrész helyébe a „részt vesz a Kötv.-ben meghatározott tudományos
feladatok ellátásában” szöveg,
g) 17. § c) pontjában a „gondoskodik az örökségi” szövegrész helyébe a „gondoskodik a régészeti örökség és
a mûemléki értékek védelmével” szöveg,
h) 17. § f) pontjában az „örökségvédelemmel” szövegrész helyébe az „a régészeti örökség és a mûemléki értékek
védelmével” szöveg,
i) 17. § h) pontjában az „az örökségvédelmi érdekû”
szövegrész helyébe az „a régészeti örökség és a mûemléki
értékek védelmével kapcsolatos” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti az R3.
a) 4. §-ában az „az 5. §-ban és” szövegrész,
b) 5. §-a,
c) 7. § (1) bekezdés 6. pontja,
d) 7. § (1) bekezdés 18. pontjában az „és a védetté nyilvánított kulturális javakkal” szövegrész,
e) 7. § (2) bekezdés b) pontja,
f) 13. §-a,
g) 4. alcím címébõl az „és a Központ” szövegrész,
h) 15. §-a,
i) 16. § c) pontjában az „az örökségvédelem érdekeit
érintõ” szövegrész,
j) 17. § a) pontjában az „és a kulturális javak” szövegrész,
k) 20. §-a.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezõ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a
középszintû érettségi vizsgára jelentkezõ a vizsgaszervezõ
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nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési
lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintû vizsga térítési
díj összegét a jelentkezõ a vizsgaszervezõ nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.”

2. §
Az R. V. Fejezetének címe helyébe a következõ szöveg
lép:
„V. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MÛKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS
A MÛKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS
ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI”

3. §
Az R. 39. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti mûködtetési kötelezettsége alóli mentesülésre vagy az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti mûködtetés
vállalására vonatkozó kérelmét az erre a célra létrehozott
honlapon történõ kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján
nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye
szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történõ megküldésével nyújthatja be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési önkormányzat csatolja
a) az 1–3. melléklet szerinti – a miniszter által az államháztartásért felelõs miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel közösen kiadott és közzétett útmutatónak megfelelõen kitöltött – adatlapokat, és
b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet
szerinti nyilatkozatot, vagy a mûködtetés vállalásának
szándékát alátámasztó 6. melléklet szerinti nyilatkozatot
és a 7. melléklet szerinti jegyzõkönyvi kivonatot.
(3) A települési önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési
intézményhez tartozó, a települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok adatait az (1) bekezdés szerinti kérelemben összevontan kell megadni. A települési önkormányzat tulajdonában lévõ azon ingatlanról, amely másik
települési önkormányzat, másik települési önkormányzat
székhelyén mûködõ intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ
fenntartásában van, önállóan szolgáltat adatot.”

24. szám
4. §

(1) Az R. 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter – a miniszter által létrehozott és mûködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján – a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történõ megküldésétõl számított 10 napon belül
együttesen]
„b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a mûködtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg, vagy”
(2) Az R. 41. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
[A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter – a miniszter által létrehozott és mûködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján – a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez
történõ megküldésétõl számított 10 napon belül
együttesen]
„c) helyt ad a települési önkormányzat Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti mûködtetés vállalására vonatkozó kérelmének, vagy azt elutasítja.”

5. §
Az R. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés
esetén az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított
9 napon belül az 5. 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 tájékoztatja a minisztert a hozzájárulás feltételei vállalásáról hozott döntésérõl.”

6. §
(1) Az R. 3/b. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az R. 3/c. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §
Az R.
a) 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „34. § (1) bekezdés
c) pontjában” szövegrész helyébe a „34. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában” szöveg,

24. szám
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b) 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „huszonegyedik”
szövegrész helyébe a „huszonkettedik” szöveg,
c) 36. § (3) bekezdésében a „34. § (6) bekezdésére”
szövegrész helyébe a „35. § (6) bekezdésére” szöveg,
d) 47. § (1) bekezdésében a „4. § (1) és (4) bekezdése”
szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdése” szöveg,
e) 48. § (1) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „november 30-áig” szöveg,
f) 1. melléklete szerinti táblázat fejrovatában a
„2012. évi várható elõirányzat” szövegrész helyébe a
„2012. évi várható elõirányzat (prognosztizált 2012. év végi teljesítési adat)” szöveg,
g) 1. melléklet 27.c sorában a „29. sorból” szövegrész
helyébe a „27. sorból” szöveg,
h) 1. melléklet 45.a és 45.b sorában a „25. sorból” szövegrész helyébe a „45. sorból” szöveg,
i) 1. mellékletében a „mentesülési kérelem” szövegrész
helyébe a „mentesülési vagy a mûködtetés vállalására vonatkozó kérelem” szöveg,
j) 3/a. melléklet 1. pontjában a „Közoktatási Információs rendszer” szövegrész helyébe a „köznevelés információs rendszer” szöveg,
k) 3/a. melléklet 1. és 2. pontjában az „önkormányzati
társulás fenntartásában” szövegrész helyébe az „önkormányzati társulás, valamint megyei intézményfenntartó
központ fenntartásában” szöveg,

3635

l) 4. mellékletében a „97. § (24) bekezdés b) pontja”
szövegrész helyébe a „97. § (24) bekezdés a) pont ab) alpontja” szöveg,
m) 6. és 7. mellékletében a „97. § (24) bekezdés
a) pontja” szövegrész helyébe a „97. § (24) bekezdés
a) pont aa) alpontja” szöveg
lép.

8. §
(1) Hatályát veszti az R.
a) 41. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész,
b) 44. §-ában az „és 43. § (1) bekezdése” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 43. §-a.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez
„3/b. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
Ebr azonosító
Önkormányzat

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

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen
21-4 + 21-5 sorokból

1

F04a

2

852011

3

852012

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)

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

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
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ezer Ft
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

24. szám

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem
tartozó költségvetési
a pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ
elõirányzat-,
járulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

4

852013

5

852014

6

852021

7

852022

8

852023

9

852024

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3637

Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociálpolitikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3638

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem
tartozó költségvetési
a pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ
elõirányzat-,
járulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

10

852031

11

852032

12
13

F04b
853111

14

853112

15

853113

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban
Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban
Középfokú oktatás
Nappali rendszerû
gimnáziumi oktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociálpolitikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem
tartozó költségvetési
a pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ
elõirányzat-,
járulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

16

853114

17

853121

18

853122

19

853123

20

853124

21
22

F04d
479901

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3639

Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Egyéb oktatás
Tankönyvforgalmazás
költségvetési
szervnél

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
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21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociálpolitikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3640

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem
tartozó költségvetési
a pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ
elõirányzat-,
járulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

23

559011

24

559015

25

855911

26

855912

27

855913

28

855914

29

855915

Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása
Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése
Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101
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21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociálpolitikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

24. szám

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem
tartozó költségvetési
a pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ
elõirányzat-,
járulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

30

855916

31

855917

32

855918

33

855921

34

855922

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3641

Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
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21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociálpolitikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3642

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem
tartozó költségvetési
a pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ
elõirányzat-,
járulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

35

36

37
38
39

855923

Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
856012 Korai fejlesztés,
gondozás
856013 Fejlesztõ
felkészítés
856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociálpolitikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

1

F04a

2

852011

3

852012

4

852013

5

852014

6

852021

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3643

Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

ezer Ft

3644

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

852022

8

852023

9

852024

10

852031

11

852032

12

F04b

Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)
Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban
Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban
Középfokú oktatás

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

7

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

13

853111

14

853112

15

853113

16

853114

17

853121

Nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatás (9–12/13.
évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3645

3646

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

853122

19

853123

20

853124

21
22

F04d
479901

23

559011

24

559015

Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Egyéb oktatás
Tankönyvforgalmazás
költségvetési
szervnél
Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

18

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

25

855911

26

855912

27

855913

28

855914

29

855915

30

855916

31

855917

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3647

Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése
Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése
Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3648

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

32

855918

33

855921

34

855922

35

855923

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése,
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem
+ irányító szerv alá
a pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ
mûködési célú
járulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

36

37
38
39

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

856011

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
856012 Korai fejlesztés,
gondozás
856013 Fejlesztõ
felkészítés
856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:

……………………………….
(fõ)jegyzõ

P. H.

…………………………………
polgármester”

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3649

3650

2. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez
„3/ c. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
Ebr azonosító
Önkormányzat

Az önkormányzat tulajdonában lévõ azon épületek adatai, amely jelenleg másik önkormányzat, másik önkormányzati székhelyû intézményi társulás,
többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen
21-4 + 21-5 sorokból

1

F04a

2

852011

3

852012

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû nevelése,
oktatása
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

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

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

ezer Ft
2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

24. szám

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

4

852013

5

852014

6

852021

7

852022

8

852023

9

852024

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3651

Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû általános
iskolai nevelése,
oktatása
(1–4 évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû nevelése,
oktatása
(5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3652

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

10

852031

11

852032

12
13

F04b
853111

14

853112

15

853113

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban
Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban
Középfokú oktatás
Nappali rendszerû
gimnáziumi oktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

16

853114

17

853121

18

853122

19

853123

20

853124

21
22

F04d
479901

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3653

Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Egyéb oktatás
Tankönyvforgalmazás
költségvetési
szervnél

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3654

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

23

559011

24

559015

25

855911

26

855912

27

855913

28

855914

29

855915

Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása
Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése
Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

24. szám

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

30

855916

31

855917

32

855918

33

855921

34

855922

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3655

Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3656

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
+ egyéb folyó kiadások
Nem pedagógus
+ irányító szerv alá
munkakörben, és nem a
tartozó költségvetési
pedagógusok
szervnek folyósított
nevelõ-oktató munkáját
támogatás +
közvetlenül segítõ
támogatásértékû
munkakörben
mûködési kiadás
foglalkoztatottak
összesen + elõzõ évi
személyi juttatásai
mûködési célú
(munkaadókat terhelõ jáelõirányzat-,
rulékokkal) összesen
pénz-maradvány átadás
összesen

35

36

37
38
39

855923

Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
856011 Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
856012 Korai fejlesztés,
gondozás
856013 Fejlesztõ
felkészítés
856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

1

F04a

2

852011

3

852012

4

852013

5

852014

6

852021

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3657

Iskolai elõkészítés
és alapfokú oktatás
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(1–4. évfolyam)
Általános iskolai
tanulók nappali
rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

ezer Ft
2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként

3658

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

852022

8

852023

9

852024

10

852031

11

852032

12

F04b

Sajátos nevelési
igényû általános
iskolai tanulók
nappali rendszerû
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
általános iskolai
nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)
Általános iskolai
felnõttoktatás
(5–8. évfolyam)
Alapfokú
mûvészetoktatás
zenemûvészeti
ágban
Alapfokú
mûvészetoktatás
képzõ- és
iparmûvészeti,
táncmûvészeti,
szín- és
bábmûvészeti
ágban
Középfokú oktatás

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

7

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

13

853111

14

853112

15

853113

16

853114

17

853121

Nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatás (9–12/13.
évfolyam)
Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
gimnáziumi
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Gimnáziumi
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatás (9–12/13.
évfolyam)

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

3659

3660

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

853122

19

853123

20

853124

21
22

F04d
479901

23

559011

24

559015

Sajátos nevelési
igényû tanulók
nappali rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Nemzetiségi
tanulók nappali
rendszerû
szakközépiskolai
oktatása (9–12/13.
évfolyam)
Szakközépiskolai
felnõttoktatás
(9–12/13.
évfolyam)
Egyéb oktatás
Tankönyvforgalmazás
költségvetési
szervnél
Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók számára
Közoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

18

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai

24. szám

2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

25

855911

26

855912

27

855913

28

855914

29

855915

30

855916

31

855917

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

3661

Általános iskolai
napközi otthoni
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
napközi otthoni
nevelése
Nemzetiségi
tanulók napközi
otthoni nevelése
Általános iskolai
tanulószobai
nevelés
Sajátos nevelési
igényû tanulók
általános iskolai
tanulószobai
nevelése
Nemzetiségi
tanulók általános
iskolai
tanulószobai
nevelése
Középiskolai,
szakiskolai
tanulószobai
nevelés

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

32

855918

33

855921

34

855922

35

855923

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

24. szám

Sajátos nevelési
igényû
középiskolai,
szakiskolai tanulók
tanulószobai
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ sajátos
nevelési igényû
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése
Nappali rendszerû
iskolai oktatásban
részt vevõ
nemzetiségi
tanulók kollégiumi,
externátusi
nevelése

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen
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21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
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2013. évi prognosztizált elõirányzat oktatási szakfeladatonként
MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

No.

Megnevezés (ûrlap/sor)

Dologi kiadások (áfa-val)
Nem pedagógus
+ egyéb folyó kiadások
munkakörben, és nem a
+ irányító szerv alá
pedagógusok
tartozó költségvetési
nevelõ-oktató munkáját
szervnek folyósított
közvetlenül segítõ
támogatás +
munkakörben
támogatásértékû
foglalkoztatottak
mûködési kiadás
személyi juttatásai
összesen + elõzõ évi
(munkaadókat terhelõ jámûködési célú
rulékokkal) összesen elõirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

36

37
38
39

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

Mûködési célú
pénzeszköz-átadások
állam-háztartáson
kívülre összesen +
támogatási kölcsönök
nyújtása, törlesztése
összesen

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK

MÛKÖDÉSI
BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI
BEVÉTELEK

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 +
22-27 + 22-41 + 22-109
+ 22-112

22-66 + 22-101

856011

Pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
856012 Korai fejlesztés,
gondozás
856013 Fejlesztõ
felkészítés
856020 Pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
Összesen:

……………………………….
(fõ)jegyzõ

P. H.

…………………………………
polgármester”
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21-4 + 21-5 sorokból

Társadalom-,
szociál-politikai és
egyéb juttatás,
támogatás + ellátottak
pénzbeli juttatásai
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3. melléklet a 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
Ebr azonosító:
Önkormányzat
neve:

Jegyzõkönyvi kivonat

……… Képviselõ-testület (Közgyûlés)
2012. évi ……-i ülésének jegyzõkönyvébõl
…… /2012. ( . .) határozata
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján
meghozott döntésrõl

….Város/Község Képviselõ-testülete/Közgyûlése 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-jétõl fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
mûködtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Kelt:

P. H.

…………………………..
(fõ)jegyzõ

…………………………..
polgármester”
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A Kormány 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete
a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény
15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
jogállása
1. §
(1) A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: Fõigazgatóság) központi hivatal.
(2) A Fõigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(3) A Fõigazgatóság központi szervbõl, valamint megyei és fõvárosi kirendeltségekbõl áll.
(4) A Fõigazgatóság központi költségvetési szerv.
(5) A Fõigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe
a megyékre, a fõvárosi kirendeltség illetékességi területe
a Fõvárosra terjed ki.

2. §
(1) A Fõigazgatóságot a fõigazgató vezeti.
(2) A Fõigazgatóság fõigazgató-helyettesét a miniszter
nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat
a fõigazgató gyakorolja.
(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
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(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén
igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az
igazgató javaslatára a fõigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. §
(1) A fõigazgató
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Fõigazgatóság
központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselõi), valamint munkavállalói felett,
b) gondoskodik az egységes mûködés kialakításáról,
irányítja és ellenõrzi a Fõigazgatóság szakmai tevékenységét,
c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,
d) gondoskodik a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzési rendszer mûködtetésérõl,
e) gondoskodik a képzésrõl, továbbképzésrõl,
f) a Fõigazgatóság tevékenységérõl évente beszámolót
készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak
a Fõigazgatóság honlapján történõ közzétételérõl,
g) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat felhasználási jogköröket,
h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy
más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe
tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,
i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelezõ belsõ szakmai
szabályzatait,
j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai
ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,
k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,
l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,
m) kidolgozza a költségvetési tervezés fõ kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,
n) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az
elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre
juttatását,
o) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,
illetve igényre történõ szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.
(2) A fõigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:
a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott
intézmények éves költségvetését,
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b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott
költségvetési szervek létszámát,
c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott
intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve
az azokból ellátandó feladatok teljesülését,
d) a fenntartott költségvetési szervek vezetõit kinevezi,
megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,
e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott
költségvetési szervek alapító, megszüntetõ okiratát, illetve
az alapító okirat módosítását,
f) ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelõi
feladatokat,
g) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerû
és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon
kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását.
(3) Az igazgató
a) irányítja és ellenõrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,
b) közremûködik a fenntartott intézmények tervezési,
gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,
c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés
végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények, valamint az erõforrásokkal való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeinek teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a fõigazgatónak.

2. Intézményfenntartói feladat- és hatáskör
4. §
(1) A Kormány a Fõigazgatóságot jelöli ki a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi
intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi
tevékenységet végzõ alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására (a továbbiakban együtt:
átvett intézmények).
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti
fenntartói feladatokat
a) a Fõigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,
b) a kirendeltség látja el – az e rendelet szerint a Fõigazgatóság központi szerve, illetve a fõigazgató által ellátott feladatok kivételével – az átvett intézmények
esetében.
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(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:
a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. §
(3)–(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése
szerinti iratokat,
b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi
az Szt. 92. § (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,
c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek
éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a
szerinti, illetve a Gyvt. 100/A–100/B. §-a szerinti esetben
– a kirendeltség elõterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetésérõl,
e) ellátja – a kirendeltségek elõterjesztése alapján – az
Szt. 122/A–122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.
(4) A kirendeltség
a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)–h) pontjában
és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,
b) megállapítja az intézményi térítési díjat,
c) eljár a mûködési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,
d) felterjeszti a fõigazgatónak – javaslatával együtt –
a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot
tesz az Szt. 122/A–122/C. §-ával kapcsolatban,
e) szervezi, irányítja és ellenõrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges
pénzügyi feltételeket,
f) összegyûjti, ellenõrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad hoc jellegû adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Fõigazgatóság központi szervéhez és
a miniszter által vezetett minisztériumba.
(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a fõigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

3. Módszertani feladat- és hatáskör
5. §
(1) A Fõigazgatóság ellátja az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat. Ennek keretében
a) összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,
b) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges
források tervezésében,
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c) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai
feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök
alkalmazását,
d) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,
e) részt vesz a minõségfejlesztési stratégia, a standardok,
a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenõrzés
módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,
f) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintõ tudományos kutatómunka eredményeit, elõsegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
g) kutatásokat folytat, illetve szervez,
h) ellátja az alapító okiratában meghatározott egyéb
feladatokat.
(2) A Fõigazgatóság az (1) bekezdés szerinti módszertani feladatainak ellátásába szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai szervezeteket is bevonhat.
(3) A Fõigazgatóság mûködteti az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottságot.
4. Átmeneti rendelkezések
6. §
(1) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai
feladatokkal összefüggõ folyamatban lévõ ügyekben
2013. január 1-jétõl a Fõigazgatóság jár el. Eddig az idõpontig a Fõigazgatóság a 3–5. § szerinti feladatok ellátását
készíti elõ.
(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézmények gazdálkodással összefüggõ feladatait 2013. január 1-jétõl a Fõigazgatóság látja el.
(3) A fenntartói jog átszállása nem érinti a fenntartott
intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.
(4) A fõigazgató az átvett intézmény vezetõjének feladatai ellátására 2013. december 31-éig pályázatot írhat ki.
5. Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel –
a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 4–5. § és a 8–10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
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8. §

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe
a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg
lép.

9. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg lép.

10. §
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 18. §-ában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet” szövegrész helyébe a „Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóságot” szöveg
lép.

11. §
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bd) alponttal egészül ki:
(A miniszter irányítja)
„bd) a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságot.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A Fõigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévõ intézmények
Emberi Erõforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)
1223 Budapest, Kápolna u. 3.
Alaptevékenysége:
Tartós bentlakás biztosításával egy éves korukat betöltött súlyos fokban értelmi fogyatékos, súlyos fokban autista, súlyozottan-halmozottan sérült emberek szociális ellátását biztosítja, akik ápolása, gondozása, gyógypedagógiai fejlesztése, fejlesztõ felkészítõ és munkarehabilitációs foglalkoztatása, fejlesztõ iskolai oktatása, képzése intézményi keretek
között megvalósítható.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI)
1146 Budapest, Hermina u. 21.
Alaptevékenysége:
Komplex rehabilitáció nyújtása azoknak a nem tanköteles látássérült személyeknek, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása intézményi keretek között megvalósítható: lakóotthonban, vagy önmagát ellátni nem képes látássérült emberek részére ápoló, gondozó intézményi ellátás keretében.
Emberi Erõforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)
2120 Dunakeszi, Fóti u. 75.
Alaptevékenysége:
Felnõtt értelmi fogyatékos emberek szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetõségeinek biztosítása, foglalkoztatása, felkészítése az önálló életvitelre, integrációra, családba történõ reintegrálása és az utógondozás biztosítása,
lakhatás biztosítása lakóotthonokban.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)
1022 Budapest, Marcibányi tér 3.
Alaptevékenysége:
Rehabilitációs szolgáltatás nyújtása szállás biztosításával azon mozgássérült személyeknek, akik társadalmi integrációjához szükséges, komplex rehabilitációs szolgáltatást igényelnek. A lakóotthoni ellátás keretében felkészíti az ügyfeleket az önálló életvitelre, elõkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történõ visszatérést, valamint megszervezi az
utógondozást.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.
Alaptevékenysége:
– A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása, utógondozás.
– Ellátottak részére alapfokú és szakiskolai oktatás.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
Alaptevékenysége:
– A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása, utógondozás.
– Ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.
– A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon,
Általános Iskola és Szakiskola
2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.
Alaptevékenysége:
– Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal
küzdõ, átmeneti vagy tartós nevelt lányok számára.
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– A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátást
biztosít.
– Az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt számára általános és szakiskolai nevelést, oktatást biztosít.
– Az ellátottak részére nevelést, oktatást biztosít.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
6300 Kalocsa, Szent István király út 16–22.
Alaptevékenysége:
– A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít
12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdõ, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.
– A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátást
biztosít.
– A Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt számára általános és szakiskolai nevelés, oktatás.
Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Alaptevékenysége:
– Otthont nyújtó ellátás biztosítása gyermekvédelmi gondoskodásban élõ kiskorúak és a gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekültügyi jogszabályok alapján elismerésüket kérõ kísérõ nélküli kiskorúak részére.
– Speciális ellátás biztosítása a 12. életévét – kivételes esetben 10. életévét – betöltött súlyos pszichés tüneteket mutató kiskorúak számára.
– Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg kiskorúak számára.
– Nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátás
biztosítása.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon
1151 Budapest, Pozsony utca 36.
Alaptevékenysége:
– A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása.
– A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása.
– A javítóintézeti ellátás során nagykorúvá vált fiatal felnõttek részére utógondozói ellátás biztosítása.
– A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása
12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdõ átmeneti vagy tartós nevelt leányok számára.
– Az ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete
1032 Budapest, Szõlõ utca 60.
Alaptevékenysége:
– A bíróság által elõzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása.
– Ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.
Emberi Erõforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona
8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.
Alaptevékenysége:
– A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít
12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdõ, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.
– A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – fiatal felnõttek részére utógondozói ellátást
biztosít.
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A Kormány 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelete
egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális
foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés m) pontjában,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és
o) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés o) és p) pontjában,
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
p) pontjában,
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,
a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés f) pontjában,
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint
a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet tekintetében az Alaptörvény
15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, valamint a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés f) pontjában, a magyar jelnyelvrõl és
a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi
CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában, a megvál-
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tozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
28. § (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) A támogatott lakhatás személyi térítési díja
a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekbõl, és
b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. §
(1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából
adódik össze.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve
megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor
érheti el az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéket, ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körû
ellátást kell nyújtani.”

2. §
Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 14/A. § (2)–(5) bekezdése.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §
(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
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(XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„b) – ha a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) költségvetési szerv – a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító
okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének
másolatát,”
(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés f) és g) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez
– az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„f) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;
g) egyházi fenntartó esetén
ga) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy
gb) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett
felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve
vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ
egyházi jogi személy;”
(3) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)
„c) az (5) bekezdés b) pontja szerinti iratot, a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító
okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének
másolatát a mûködést engedélyezõ szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,”
(4) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés g) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)
„g) a (6) bekezdés e), illetve f) pontja szerinti iratot,
a mûködést engedélyezõ szerv a bíróság nyilvántartásából
szerzi be, illetve ellenõrzi a nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait,”
(5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
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(XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:
(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)
„h) a (6) bekezdés g) pont ga) vagy gb) alpontja szerinti
hatósági bizonyítványt, a mûködést engedélyezõ szerv az
egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi az
egyház, belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett
adatait.”

4. §
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme
a következõ 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C. § (1) Ha az egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény, hálózat, illetve szolgáltatás
vagy férõhelyszám esetén a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés
d) pontja alkalmazásának van helye, a fenntartó 2012. november 30-áig kérheti a befogadást a finanszírozási rendszerbe. A kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium igazolását a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igény
2011. évi benyújtásáról. A mûködést engedélyezõ szerv
megkeresi a szakhatóságot a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A mûködési engedélyben a befogadást
a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés d) pontja szerinti idõpontra
visszamenõlegesen kell feltüntetni.
(2) A mûködési engedély (1) bekezdés szerinti módosítása a 8. § (3) bekezdésének az alkalmazása során nem
vehetõ figyelembe.”

5. §
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet 14/B. § (1) bekezdés f) pont
fa) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz”
szöveg lép.

6. §
Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 8/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja,
b) 8/A. § (2) bekezdése.
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3. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
7. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés d) pontja a következõ
de) és df) alponttal egészül ki:
(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell
ha a külsõ foglalkoztató)
„de) egyház vagy nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági
bizonyítványt,
df) nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy, az egyház vagy a külsõ foglalkozató nyilvántartásba
vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve vagy a külsõ foglalkoztató nyilvántartásba vett felettes
egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát a külsõ foglalkoztató nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy
a külsõ foglalkoztató belsõ egyházi jogi személy;”
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cb) nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy, az egyház vagy a belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve
legfõbb szerve vagy a belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozata a belsõ egyházi jogi személy nevérõl, székhelyérõl, képviselõjének személyérõl, és arról, hogy a fenntartó, illetve külsõ foglalkoztató belsõ egyházi jogi személy, továbbá közjegyzõ
által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási
címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített
banki aláírás-bejelentõ karton;”

10. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha ellene vagy a külsõ foglalkoztató ellen csõd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási,
törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult.”

8. §
11. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A bizottság javaslatának beérkezésétõl számított
8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel
a miniszternek. A pályázatokról a miniszter a felterjesztés
beérkezését követõ 8 napon belül dönt, és a döntésrõl haladéktalanul tájékoztatja a Hivatal fõigazgatóját.”

9. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történõ benyújtása:)
„c) ha a fenntartó, illetve külsõ foglalkoztató
ca) egyház vagy nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi
személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, továbbá közjegyzõ által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti
vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton,

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 16/A. § (4) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a támogatási szerzõdést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja, ha)
„d) a fenntartóval vagy a külsõ foglalkoztatóval szemben a támogatási szerzõdés megkötését követõen csõd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási,
törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,”

12. §
A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 17. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A szociális foglalkoztatás 2013. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én hatályos finanszírozási szerzõdések hatálya
2013. december 31-éig meghosszabbodik.
(6) A 16. § (2) bekezdésétõl eltérõen a 2013. évre vállalt feladatmutatót 2012. november 30-áig kell bejelenteni.”
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13. §

(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és
a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet
a) 2. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „társadalmi szervezet, egyházi jogi személy” szövegrész helyébe
az „egyesület” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe
az „öt” szöveg,
c) 12. § (4) bekezdésében a „fõigazgatói” szövegrész
helyébe a „miniszteri” szöveg,
d) 13. § (2) bekezdésében az „a társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „az egyesületeket” szöveg,
e) 14. § (2) bekezdés e) pontjában és g) pont gb) alpontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az
„egyesület” szöveg,
f) 16. § (3) bekezdésében a „figyelembevételével” szövegrész helyébe a „figyelembevételével és a miniszter
egyetértésével” szöveg
lép.
(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és
a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontjában
a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 131–132. §-a és 137. §-a” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
116–120. §-a és 126. §-a” szöveg lép.

14. §
Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a) 11. § (3) bekezdés e) pontja,
b) 12. § (2) bekezdésében az „és a Hivatal fõigazgatója” szövegrész,
c) 14. § (2) bekezdés e) pontjában az „egyház, egyházi
jogi személy esetén” szövegrész,
d) 16/B. § (8) bekezdés a) pontja.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
15. §
(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
13/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„(1) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás
esetén az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve
a Gyvt.-ben meghatározott adatokat legkésõbb az igénybevétel elsõ napját követõ munkanap 24 óráig rögzíti az
igénybevevõi nyilvántartásban.”
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
13/E. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Gyermekvédelmi szakellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben meghatározott adatokat
a) az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy
tartós nevelésbe vétel, illetve az utógondozói ellátás elrendelésérõl szóló határozatban (a továbbiakban: elrendelõ
határozat) az ellátás kezdõ idõpontjaként megjelölt naptól
kezdõdõen, az elrendelõ határozat engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig,
b) ha az utógondozói ellátást elrendelõ határozatban az
ellátás kezdõ idõpontját nem jelölték meg, de az ellátást az
elrendelõ határozat végrehajthatóvá válásának napját
megelõzõen már igénybe vették, a tényleges igénybevétel elsõ napjától kezdõdõen, a tényleges igénybevétel
elsõ napját követõ munkanap 24 óráig,
c) ha az elrendelõ határozatban az ellátás kezdõ idõpontját nem jelölték meg, és az ellátást az elrendelõ határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem veszik
igénybe, az elrendelõ határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdõdõen, az elrendelõ határozat engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig
rögzíti az igénybevevõi nyilvántartásban.
(1b) Gyermekvédelmi szakellátás esetén, ha az elrendelõ határozatot a tényleges igénybevétel megkezdéséig
nem hozták meg, az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevõi nyilvántartásban az igénybe vevõ nevét és az
igénybevétel tényét az ellátás igénybevételének elsõ napját követõ munkanap 24 óráig rögzíti.
(1c) Az (1)–(1b) bekezdésben meghatározott határidõn
túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az e-képviselõ vagy az
adatszolgáltató munkatárs számára az országos nyilvántartás – a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus
hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselõ vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépõ
üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidõn belül nem
volt elérhetõ, vagy a határidõn belül történõ adatrögzítésre
a mûködést engedélyezõ szerv késedelmes adatrögzítése
miatt nem volt lehetõség. A határidõn túli adatrögzítést
a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus
hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar fennállásáról. Ha az üzemzavar az e-képviselõ vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy
igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai
eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát.”
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(3) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
13/E. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(4) Ha szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adott engedélyes által az igénybe vevõnek
nyújtott szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének kezdõ idõpontja vagy a szolgáltatás megszûnésének
várható idõpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra
jogosult legkésõbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel elsõ napját követõ munkanap 24 óráig módosítja.”
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
13/E. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha gyermekvédelmi szakellátás esetén a gyermek
ellátási szükséglete, az utógondozói ellátás elrendelésének
oka vagy az ellátás megszüntetésének vagy megszûnésének várható idõpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a változásról szóló határozat engedélyessel
való közlését követõ munkanap 24 óráig,
a) a változás határozatban megjelölt idõpontjától kezdõdõen,
b) ha a változás idõpontját a határozatban nem jelölték
meg, de az ellátást a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napját megelõzõen már annak megfelelõen vették igénybe, a változás bekövetkezésének napjától
kezdõdõen,
c) ha a változás idõpontját a határozatban nem jelölték
meg, és az ellátást a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem, vagy nem annak megfelelõen veszik igénybe, a változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdõdõen
módosítja.”

24. szám
17. §

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/H. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenõrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követõ három munkanapon
belül nem szüntetik meg, a Hivatal a késõbb rögzített napi
jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és errõl értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül
az adatszolgáltatásra jogosultakat.”

18. §
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet „Igénybevevõi nyilvántartás” alcíme a következõ
13/I. §-sal egészül ki:
„13/I. § (1) A napi jelentésben foglaltak valódiságát
a Hivatal a helyszínen is ellenõrizheti.
(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a napi jelentésben
foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a jogosulatlan
adatrögzítést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és errõl értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.”

19. §
16. §
(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
13/F. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés
esetén, valamint arra az igénybe vevõre, aki TAJ igénylésére nem köteles.”
(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
13/F. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az önellenõrzéssel egyidejûleg új ellátott rögzítésére
a 13/E. § (1c) bekezdése szerinti esetben van lehetõség,
a napi igénybevétel tényén túl egyéb adatot módosítani
csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint lehet.”

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
a következõ 16. és 17. §-sal egészül ki:
„16. § A 13/F. §-ban foglaltaktól eltérõen a fenntartó
2012 július–november hónapjaira 2012. december 15-éig
végezhet önellenõrzést, amely során második önellenõrzésre is sor kerülhet.
17. § (1) Ha a mûködési engedélyt az Szmr. 22/E. §-a
vagy a Gymr. 19/C. §-a alapján módosították, a módosítással érintett engedélyes, szolgáltatás, ellátotti létszám,
illetve férõhelyszám tekintetében az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatást a mûködési engedély módosításának jogerõre emelkedésétõl kell teljesíteni.
(2) A normatív állami támogatásra – a mûködési engedély módosításának visszamenõleges idõpontja és a mûködési engedély módosításának jogerõre emelkedése kö-
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zötti idõre – való jogosultságot az erre az idõszakra történõ
adatszolgáltatás (1) bekezdésben foglaltak miatti elmaradása nem érinti.”

20. §
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
1., 3. és 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. §
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
a) 9. § (1) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 9. §
(4) bekezdés a) pontjában az „1–4. pontja” szövegrész helyébe az „1–4. pontja és a 4. számú melléklet” szöveg,
b) 13/E. § (5) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe
a „(4) és (4a)” szöveg,
c) 13/E. § (6) bekezdésében a „TAJ és a (4) bekezdés”
szövegrész helyébe a „TAJ, valamint a (4) és (4a) bekezdés” szöveg,
d) 13/E. § (8) bekezdés b) pontjában az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1b)” szöveg,
e) 13/F. § (3) bekezdésében az „érintett” szövegrész
helyébe az „érintett a határidõ lejártát követõ naptól”
szöveg
lép.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjérõl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
22. §
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bizottság javaslatának beérkezésétõl számított
8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel
a miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követõ 8 napon belül dönt a nyertes pályázók személyérõl,
a 2. § szerinti esetben az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás általános összegérõl, továbbá az
(5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti egyéb feltételekrõl.”
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23. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az
alábbi iratok benyújtása:)
„h) egyházi fenntartó esetén
ha) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, vagy
hb) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett
felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve
vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozata a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének
személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ egyházi
jogi személy;”
(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az
alábbi iratok benyújtása:)
„k) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csõd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási,
törlési, kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a mûködését ellehetetlenítõ végrehajtási eljárás alatt;”
(3) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése a következõ q) ponttal
egészül ki:
(A finanszírozási szerzõdés tartalmazza különösen)
„q) a térítési díj megállapításának módját a térítésmentes szolgáltatások kivételével.”

24. §
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A finanszírozási szerzõdés megkötését követõen
indult csõd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési és
végrehajtási eljárásról a fenntartó legkésõbb 5 napon belül
köteles tájékoztatni a Hivatalt.”

25. §
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
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rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Hivatal a finanszírozási szerzõdést – a miniszter
egyetértésével – 60 napos felmondási idõvel felmondhatja, ha)
„f) a fenntartóval szemben a finanszírozási szerzõdés
megkötését követõen csõd-, felszámolási, végelszámolási,
kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indul,”
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mi támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
1. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) megszûnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi szolgáltatóját más személy vagy szervezet fenntartásába adta, valamennyi szolgáltatójának mûködési engedélyét visszavonták, vagy a normatívára való jogosultságát a tárgyévben más okból teljesen elveszíti,”

29. §
26. §
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetet”
szövegrész helyébe az „egyesületet” szöveg,
b) 7. § (5) bekezdésében a „fõigazgatói” szövegrész helyébe a „miniszteri” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében a „szervezeteiket, szervezeti
egységeiket” szövegrész helyébe a „belsõ egyházi jogi
személyeiket” szöveg, az „a társadalmi szervezeteket”
szövegrész helyébe az „az egyesületeket” szöveg,
d) 10. § (2) bekezdés g) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
e) 11. § (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
f) 12. § (3) bekezdésében a „követõen” szövegrész helyébe a „követõen, a miniszter egyetértésével” szöveg
lép.

27. §
Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet
a) 6. § (3) bekezdés d) pontja,
b) 16. § (8) bekezdés a) pontja,
c) 16. § (9) bekezdésében a „ , vagy a felfüggesztett
mûködési támogatást a folyósító igazgatóság köztartozás
fejében nem utalta át az adóhatóságnak” szövegrész.

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló
213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

(1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív
állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A tárgyévet megelõzõ évben normatívában nem részesülõ
fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell)
„d) egyházi fenntartó esetén
da) a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy
db) – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – az egyház vagy a nyilvántartásba vett
felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb szerve
vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ
egyházi jogi személy;”
(2) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív
állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(7) Ha a fenntartó a (6) bekezdés a)–c) pontja szerinti
iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat
az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervtõl, a bíróságtól, illetve az egyházak nyilvántartásából az igazgatóság szerzi be.
(8) Az adatváltozást – a változást követõ tizenöt napon
belül – az adatváltozással érintett, (6) bekezdés szerinti
iratokat mellékelve be kell jelenteni az igazgatóságnak. Ha
a fenntartó az adatváltozás bejelentése során a (6) bekezdés a)–c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés
d) pont da), illetve db) alpontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat az igazgatóság a (7) bekezdésben foglaltak szerint szerzi be.”

28. §

30. §

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív álla-

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív álla-
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mi támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
8. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„A megszûnt fenntartó a fenntartóváltozásnak vagy
a mûködési engedély visszavonásának jogerõs határozatban megjelölt idõpontját, illetve a normatívára való jogosultság más okból történõ megszûnését követõ tizenöt napon belül számol el.”
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(E rendelet alkalmazásában
telephely: a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének
és többi telephelyének helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különbözõ helyrajzi számon feltüntetett)
„ba) hely, ahol a szociális intézmény nappali ellátást
vagy bentlakásos intézményi ellátást nyújt, kivéve a külsõ
férõhelyeket és a támogatott lakhatást biztosító ingatlant,”

35. §
31. §
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § A megszûnt fenntartónak az elszámolást 2012.
november 30-áig kell benyújtania, ha azért minõsül megszûnt fenntartónak, mert a házi segítségnyújtás után járó
normatívára 2012. július 1-jétõl az Szt. 58/A. § (2b) bekezdése alapján nem jogosult.”

32. §
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a) 1. § e) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,
b) 3. § (6) bekezdés c) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép.

33. §
Hatályát veszti az egyházi és nem állami fenntartású
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének harmadik mondata.

7. A szociális szolgáltatók és intézmények
mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
34. §
A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének
engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pont ba) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének
engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A támogatott lakhatást nyújtó intézmény székhelye szerinti megyében, fõvárosban és – ha ott a támogatott
lakhatást nem önálló székhellyel nyújtják – a vele szomszédos megyékben, fõvárosban ugyanazon fenntartó által
biztosított támogatott lakhatást egy mûködési engedélyben kell engedélyezni.
(1b) Ha a támogatott lakhatás fenntartója további, nem
szomszédos megyékben, illetve a fõvárosban is kíván támogatott lakhatást biztosítani, arra külön mûködési engedélyt kell kérnie. A támogatott lakhatás esetén a székhelynek – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel – abban a megyében, illetve a fõvárosban kell lennie, ahol a támogatott
lakhatást nyújtják.
(1c) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanokat a
székhelyre kiadott mûködési engedélyben kell feltüntetni.”

36. §
(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)
„b) 1.3., illetve 1.4. pontja szerinti iratot nem csatolta,
a mûködést engedélyezõ szerv a bíróság nyilvántartásából
szerzi be, illetve ellenõrzi a nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait,”
(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)
„e) 1.8. pontja szerinti iratot nem csatolta, a költségvetési szerv szociális szolgáltató, intézmény alapító okiratának másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének másolatát a mûködést engedélyezõ szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,”
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(3) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:
(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)
„j) 1.5.1., illetve 1.5.2. pontja szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolta, a mûködést engedélyezõ szerv az egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi az egyház,
belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait.”
(4) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támogatott lakhatás esetén
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan
ingatlan esetén jár el, amelyben a meleg étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja,
b) a (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti szakhatóság az
Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan ingatlan
esetén jár el, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja.”

37. §
A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Támogatott lakhatás esetén az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a lakhatási szolgáltatást biztosító különbözõ ingatlanokra a mûködési engedély hatályát a mûködési engedélyben külön meg kell határozni. Ha a lakhatási szolgáltatást
biztosító ugyanazon ingatlanra a mûködési engedély több
különbözõ hatállyal is kiadható, a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

38. §
A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támogatott lakhatás esetén a mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban
a) az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság
olyan ingatlan engedélyeztetése esetén jár el, amelyben
a meleg étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja nyújtani,
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b) az 5. § (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti szakhatóság akkor jár el, ha a mûködési engedély módosításának
célja az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási
szolgáltatást biztosító ingatlan engedélyezése, az ingatlan
mûködési formájának az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja
szerintire történõ módosítása, vagy olyan ingatlan engedélyezése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja biztosítani.”

39. §
A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet „Záró rendelkezések” alcíme
a következõ 22/E. §-sal egészül ki:
„22/E. § (1) Ha az egyes szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény, illetve szolgáltatás, ellátotti
létszám vagy férõhelyszám esetén az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés d) pontja alkalmazásának van helye, a fenntartó
2012. november 30-áig kérheti a befogadást a finanszírozási rendszerbe. A kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
igazolását a normatív hozzájárulások és támogatások iránti igény 2011. évi benyújtásáról. A mûködést engedélyezõ
szerv megkeresi a szakhatóságot a szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A mûködési engedélyben a befogadást az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés d) pontja szerinti
idõpontra visszamenõlegesen kell feltüntetni.
(2) A mûködési engedély (1) bekezdés szerinti módosítása a 7. § (3) bekezdésének az alkalmazása során nem vehetõ figyelembe.”

40. §
(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a
3. melléklet szerint módosul.

41. §
(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
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(XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg
lép.
(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdés h) pontjában az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlan” szöveg,
b) 5. § (6) bekezdésében a „telephelyen” szövegrész
helyébe a „telephelyen, a támogatott lakhatást biztosító ingatlanban” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (7) bekezdésében a „külsõ férõhelyeket” szövegrész helyébe a „lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanokat és a külsõ férõhelyeket” szöveg,
d) 7. § (4) bekezdés e) pontjában a „külsõ férõhelyek”
szövegrész helyébe a „támogatott lakhatást biztosító ingatlan vagy külsõ férõhelyek” szöveg,
e) 7. § (9) bekezdésében a „szolgáló” szövegrész helyébe a „szolgáló, vagy a lakhatási szolgáltatást biztosító”
szöveg,
f) 8. § (3) bekezdésében a „bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézményi ellátás és támogatott lakhatás” szöveg,
g) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „és bentlakásos
intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „ , bentlakásos
intézményi ellátás és a 7. § (5a) bekezdés b) pontja szerinti
esetben támogatott lakhatás” szöveg,
h) 13. § (1) bekezdés b) pontjában és 13. § (3) bekezdés g) pontjában a „helyiséget” szövegrész helyébe a „helyiséget, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant” szöveg,
i) 13. § (3) bekezdés j) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a „bentlakásos intézmény” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézmény és támogatott lakhatás”
szöveg
lép.

42. §
Hatályát veszti a szociális szolgáltatók és intézmények
mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 7. § (5) bekezdés f) pontjában az „ , ide nem értve az
emelt szintû férõhelyek számának módosítását és a 16. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti esetet” szövegrész,
b) 8. § (1) bekezdés b) pontja,
c) 8. § (2) bekezdése,
d) 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „és b)”
szövegrész.
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8. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról,
valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló
95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása
43. §
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet 1. § c) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként
ca) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel,
cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,
cc) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével,
cd) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel,
ce) a Rehabilitációs Orvosszakértõi Névjegyzékkel és
cf) a foglalkozási rehabilitációs szakértõk, valamint a
rehabilitációs orvosszakértõk továbbképzésével
összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt;”
„f) az Szt. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, valamint
a Gyvt. 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás) elsõ fokon
szakhatóságként a Hivatalt”
(jelöli ki.)

44. §
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ l) ponttal
egészül ki:
(A Hivatal – a nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében – ellátja)
„l) a Rehabilitációs Orvosszakértõi Névjegyzékkel”
(kapcsolatos feladatokat.)

45. §
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
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(V. 15.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Hivatal elsõ fokú hatóságként eljár a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok visszakövetelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.”

46. §
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezésétõl
eltérõen a központi államigazgatási szerv vezetõjének elsõ
fokú döntése ellen – a megváltozott munkaképességû
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásról szóló hatósági szerzõdésben foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzés kivételével – van
helye fellebbezésnek. A fellebbezés elbírálására jogosult
hatóság és a felügyeleti szerv a miniszter.”

47. §
(1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról,
valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló
95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal
a 13. és 14. § szerinti eljárásokban bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértõi bizottság tagjait és elnökét az eljáró szerv vezetõje jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének csak kormányzati szolgálati jogviszonyban álló orvosszakértõ jelölhetõ ki. A szakértõi bizottság
elnöke legalább az osztályvezetõvel azonos illetményben
és juttatásokban részesül.”
(2) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról,
valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló
95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése
a következõ c) ponttal egészül ki:
(A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal
a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormányzati
szolgálati jogviszonyban álló szakértõt is igénybe vehet.
Ebben az esetben – ha jogszabály kivételt nem tesz –)
„c) orvosszakértõként a Rehabilitációs Orvosszakértõi
Névjegyzékben”
(szereplõ szakértõt lehet igénybe venni.)

24. szám
48. §

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakértõi bizottság szociális szakértõ tagjainak
a szociális szakvizsgát 2013. december 31-ig kell megszerezniük. 2013. december 31-ét követõen szociális szakvizsgával nem rendelkezõ személy a szakértõi bizottságnak szociális szakértõként nem lehet a tagja.”

49. §
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet
a) 16. § (6) bekezdésében a „gyógykezelésében” szövegrész helyébe a „gyógykezelésében, szociális gondozásában” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központ kirendeltségétõl” szövegrész helyébe a „járási hivatal
munkaügyi kirendeltségétõl” szöveg
lép.

50. §
Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl
szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése.

9. Záró rendelkezések
51. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 13. § (2) bekezdése, a 34. §, a 35. §, a 36. §
(4) bekezdése, a 37. §, a 38. §, a 40. § (2) bekezdése, a 41. §
(2) bekezdése, a 49. § b) pontja és a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.7. pontja.
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2.8. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A szolgáltató (intézmény) adatai:]
„2.8. a költségvetési szerv szolgáltató, intézmény törzskönyvi azonosító száma,”
3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következõ 2.9. ponttal egészül ki:
[A szolgáltató (intézmény) adatai:]
„2.9. a költségvetési szerv szolgáltató, intézmény telephelyének törzskönyvi azonosító alszáma. 3a”
4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2.8. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:]
„2.8. a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) törzskönyvi azonosító száma,”
5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete a következõ 2.9. ponttal egészül ki:
[A szolgáltató (intézmény, hálózat) adatai:]
„2.9. a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény) telephelyének törzskönyvi azonosító alszáma. 4a”

2. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.4. és 1.5. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:)
„1.4. ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, csatolni kell a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot;
1.5. egyházi fenntartó esetén
1.5.1. csatolni kell a fenntartó nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy
1.5.2. – ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belsõ egyházi jogi személy – csatolni kell az egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi szerv adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfõbb
szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselõjének nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és képviselõjének személyérõl, továbbá arról, hogy a fenntartó belsõ egyházi
jogi személy;”
2. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fenntartóval és a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos iratok:)
„1.8. ha a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, csatolni kell az alapító okirat másolatát és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésrõl szóló határozat és annak mellékletének másolatát.”
3. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet „Kiegészítõ szabályok:” rész 1. pontjában az „a társadalmi szervezetet”
szövegrész helyébe az „az egyesületet” szöveg lép.

3a
4a

Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
Csak telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás esetén kell feltüntetni.
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3. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)
„2.5. csatolni kell a szociális szolgáltató, intézmény, és a külsõ férõhelyek elhelyezésére szolgáló, valamint a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha az a használati jogcímet nem igazolja –
a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát;”
2. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következõ 2.9. ponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)
„2.9. ha támogatott lakhatás esetén az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján biztosítják, csatolni kell az errõl szóló megállapodást.”
3. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következõ 3.1.18. ponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatás adatai:
a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése az alábbiak szerint:)
„3.1.18. támogatott lakhatás az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével
3.1.18.1. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,
3.1.18.2. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,
3.1.18.3. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,
3.1.18.4. támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével.”
4. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 3.4. és 3.11. pontjában a „bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézményi ellátás, valamint a támogatott lakhatás” szöveg lép.
5. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következõ 3.13. ponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatás adatai:)
„3.13. támogatott lakhatás esetén
3.13.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe és férõhelyszáma,
3.13.2. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások felsorolása,
3.13.3. az Szt. 75. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat biztosító szervezet
megjelölése, a megállapodás idõtartamának feltüntetésével.”
6. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet „Kiegészítõ szabályok:” rész 3. pontjában a „3.1.17.” szövegrész helyébe
a „3.1.17., 3.1.18.” szöveg, a „3.1.16.1–3.1.16.4.” szövegrész helyébe a „3.1.16.1–3.1.16.4., 3.1.18.1–3.1.18.4.” szöveg
lép.
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Az emberi erõforrások miniszterének
36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet,
a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
94. § (1) bekezdés a), d), e), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása
1. §
Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §
Az R.
a) bevezetõ részében a „63. §-ának (12) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „2. §-ában”,
b) 1. § (1) bekezdésében „a gimnáziumi és a szakközépiskolai” szövegrész helyébe „a középiskolai”,
c) 1. § (2) bekezdésében a „tantárgyak” szövegrész helyébe a „vizsgatárgyak” szöveg, a „vizsgatantárgy” szövegrész helyébe a „vizsgatárgy”,
d) 1. § (3) bekezdésében a „vizsgatantárgyak” szövegrész helyébe a „vizsgatárgyak”,
e) 1/A. §-ában a „szeptember-októberi” szövegrész helyébe az „október-novemberi”,
f) Mellékletének
fa) ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fb) ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fc) FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
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fd) FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fe) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés
pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész
helyébe a „12%”,
ff) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,
fg) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] II. OPIS
ISPITA cím ISPIT SREDNJEG STUPNJA alcím Vrednovanje pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,
fh) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] II. OPIS
ISPITA cím ISPIT VIŠEG STUPNJA alcím Vrednovanje
pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész
helyébe a „12%”,
fi) KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERET
KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK cím A) KOMPETENCIÁK alcím 1. Tájékozódás a Gazdálkodási ismeretek témaköreiben pontot követõ
táblázat Vállalkozási formák téma Vizsgaszintek Középszint alpontjának utolsó mondatában „az okmányirodák”
szövegrész helyébe „a fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási (fõvárosi kerületi) hivatalai”,
fj) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés
pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész
helyébe a „12%”,
fk) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,
fl) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven]
II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG cím MITTELSTUFE alcím Bewertung pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,
fm) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG cím OBERSTUFE alcím Bewertung pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,
fn) NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fo) NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
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fp) OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fq) OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fr) OROSZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fs) OROSZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
ft) SPANYOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fu) SPANYOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím
EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a
„12%”,
fv) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés
pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész
helyébe a „12%”,
fw) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA
LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés
pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész
helyébe a „12%”,
fx) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén
nyelven] II. OPIS IZPITA cím IZPIT SREDNJE RAVNI
alcím Ocenjevanje pont harmadik franciabekezdésében a
„10%” szövegrész helyébe a „12%”,
fy) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén
nyelven] II. OPIS IZPITA cím IZPIT VIŠJE RAVNI alcím
Ocenjevanje pont harmadik franciabekezdésében a „10%”
szövegrész helyébe a „12%”
szöveg lép.

3. §
Hatályát veszti az R. Mellékletének
a) ÁBRÁZOLÓ ÉS MÛVÉSZETI GEOMETRIA cím
és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények,
a vizsga leírása – szövege,
b) HANGKULTÚRA cím és az azt követõ – a címhez
rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó
részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,
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c) HANGTANI ÉS AKUSZTIKAI ISMERETEK cím
és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények,
a vizsga leírása – szövege,
d) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt
követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga
leírása – szövege,
e) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] HRVATSKI
JEZIK cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,
f) A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,
g) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,
h) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven]
DEUTSCH ALS NATIONALITÄTENSPRACHE cím és
az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet
megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a
vizsga leírása – szövege,
i) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt
követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga
leírása – szövege, valamint
j) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] PODROBNE ZAHTEVE IN OPIS MATURITETNEGA IZPITA SLOVENSKI JEZIK cím és az azt követõ
– a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen
záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása –
szövege.

2. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosítása
4. §
A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 38. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Nkt.
a) 4. § 25. pontjában, 15. §-ában és 47. §-ában a szakértõi bizottság alatt a tanulási képességet vizsgáló szakértõi
és rehabilitációs feladatokat ellátó szakértõi és rehabilitációs bizottságokat, és az országos szakértõi és rehabilitációs feladatok ellátó szakértõi és rehabilitációs bizottságokat,
b) 4. § 3. pontjában a szakértõi bizottság alatt a nevelési
tanácsadót,
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c) 56. § (1) bekezdésében a szakértõi bizottság alatt a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs feladatokat ellátó szakértõi és rehabilitációs bizottságokat, az
országos szakértõi és rehabilitációs feladatokat ellátó
szakértõi és rehabilitációs bizottságokat és a nevelési tanácsadót
is érteni kell.”

5. §
Az OKM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdésében,
4. § (5) bekezdés b) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 8. §
(2) bekezdésében, 13. § (3) és (5)–(6) bekezdésében,
19. § (2) és (5) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében,
26. § (4) bekezdésében, valamint 34. § (3) bekezdésében
a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési”,
b) 12. § (1) bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe a „nemzeti
köznevelési törvényrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 56. § (1) bekezdése”,
c) 28. § felvezetõ szövegében „a közoktatásról szóló
törvény 30. § (6) bekezdése alapján fejlesztõ felkészítésben” szövegrész helyébe „az Nkt. 15. § (2) bekezdése alapján fejlesztõ nevelésben”,
d) 28. § b) pontjában „a közoktatásról szóló törvény
30/A. § (3) bekezdése szerint egyéni fejlesztõ felkészítés
keretében” szövegrész helyébe „az Nkt. 15. § (2) bekezdése alapján egyéni fejlesztés keretében”,
e) 34. § (4) bekezdésében a „veheti a közoktatásról
szóló törvény 101. §-a szerinti” szövegrész helyébe a
„vehet”,
f) 36. § (5) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 78. § (7) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe
„az Nkt. 60. § (10) bekezdésében”
szöveg lép

6. §
Hatályát veszti az OKM rendelet
a) 8. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében „a közoktatásról szóló törvény 82. § (1) bekezdésében elõírt”
szöveg,
b) 8. § (2) bekezdésének d) pontjában a „közoktatásról
szóló törvényben meghatározott” szöveg,
c) 18. § (4) bekezdése,
d) 20. § (6) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti” szöveg,
e) 34. § (5) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti szakértõt vagy” szöveg,
f) 36. § (3) bekezdése.
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3. A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
7. §
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. § (2) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdéstõl eltérõen]
„e) a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja elõkészítõ évfolyamának 9/AJTP,
f) a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja elõkészítõ évfolyamának 9/AJKP”
[az elnevezése.]

8. §
Az EMMI rendelet 51. § (4)–(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetõje, az iskola
igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek,
tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt – a gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedõ tanuló kivételével –, tanköteles tanuló esetén
a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedõ tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követõen a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén
– a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztetõ és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a
tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedõ tanuló kivételével –,
valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közremûködik a tanuló szülõjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedõ
tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási
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évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt.”

9. §
Az EMMI rendelet 52. § (1) bekezdés bb) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[52. § (1) Ha a gyermek szülõje óvodáztatási támogatásra jogosult,
b) az óvoda vezetõje]
„bb) a kifizetés esedékességét megelõzõen – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott idõpontban és
idõtartamra vonatkozóan – tájékoztatja a jegyzõt azoknak
a napoknak a számáról, amelyrõl a gyermek igazoltan és
igazolatlanul az óvodából mulasztott,”

10. §
Az EMMI rendelet 142. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szûrõvizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az
orvosi szûrõvizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka késõbb
következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által
vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenõrzõ vizsgálatok eredményét.”

24. szám

c) 122. § (8) bekezdésében a „véleményezési joggal
részt vesz” szövegrész helyébe a „részt vesz”,
d) 125. § (1) bekezdésében „a használatát nem más
jogszabály” szövegrész helyébe „a használatát más jogszabály”,
e) 130. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben”,
f) 134. § felvezetõ szövegében a „folytatható” szövegrész helyébe a „hirdethetõ meg”,
g) 140. § (2) bekezdésében a „közoktatási törvény
3. számú mellékletében a gyógypedagógiai osztályok számára meghatározott átlaglétszámot” szövegrész helyébe a
„hat fõt”,
h) 142. § (2) bekezdésében a „könnyítetttestnevelés”
szövegrész helyébe a „könnyített testnevelés”,
i) 142. § (3) bekezdésében az „arányára a szakorvos”
szövegrész helyébe az „arányára az iskolaorvos, a szakorvos”,
j) 179. § (6) bekezdésében a „pedagógiai programját,
minõségirányítási programját, házirendjét” szövegrész helyébe a „pedagógiai programját, házirendjét”
szöveg lép.

12. §
Hatályát veszti az EMMI rendelet 1. melléklet A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok cím II. Az iskolák által alkalmazott záradékok alcím
44. pontja.

13. §
11. §
Az EMMI rendelet
a) 51. § (5) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „gyámhatóságot”,
b) 64. § (2) bekezdés c) pontjában az „51. § (6) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe az „51. § (7) bekezdésében”,

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelethez

Az R. Melléklete a következõ alcímmel egészül ki:
PSZICHOLÓGIA
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
A) Kompetenciák
TÉMÁK

1. Források használata és értékelése
1.1. Pszichológiai fogalmak ismerete
és szaknyelv használata
1.2. Tudományos megközelítés
sajátosságainak ismerete

KÖZÉPSZINT

Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztõ információ-forrásokban.
Tudja helyesen használni az alapvetõ pszichológiai fogalmakat.
Tisztában van a tanult pszichológiai alapfogalmak jelentéstartalmával.
Képes ismereteit világos nyelvi formában elõadni.
Tisztában van a pszichológia alapvetõ bizonyítási eljárásaival és a
pszichológia szemléletmódjának fõ vonásaival.
A tanult kísérletek módszertani sajátosságait képes kiemelni és elemezni.
Különbséget tud tenni a szakmai bizonyítékok és a nem kellõen bizonyított
tények között.

2. Az értelmezés képessége

Képes fogalmak összefüggéseinek meglátására, pszichológiai jelenségek
összekapcsolására.
Képes fogalmak összefüggéseinek meglátására, életbõl vett példákon való
bemutatására.

3. Megfigyelés képessége

Irodalmi és filmélményeiben felismeri a tanult pszichológiai jelenségeket és
ezeket képes összekapcsolni a tudomány által rendszerezett ismeretekkel.
A tanult pszichológiai jelenségeket felismeri valós élethelyzetekbõl vett
példákban.
Képes az emberek és csoportok viselkedésének okait, az emberek közti
kommunikáció és érintkezés jellemzõit példákban vagy a mindennapi életben felismerni, ezeket a jelenségeket a pszichológiai ismeretek összefüggéseiben szemlélni.
A pszichológia tanult jelenségeire tud szemléletes példákat, analógiákat
említeni saját tapasztalataiból.
Képes a pszichológiai ismereteit összekapcsolni az egészséges életvezetés
szempontjaival.
Tud olyan pszichológiai tényezõket említeni, amelyek pozitív vagy negatív
hatással voltak saját vagy más emberek életvezetésére.
Tud példát mondani arra, amikor a pszichológiai tudás hasznos volt egy
helyzet megértésében vagy hatékonyabb kezelésében.

3.1. Pszichológia ismeretek
felhasználása a mindennapi életben

4. Rugalmas gondolkodás

Nyitottság az emberi megnyilvánulások megértésére, elfogadására.

5. Kritikai értékelés

Képes kritikusan viszonyulni a pszichológiai tartalmú információkhoz, tisztában van a tudományos bizonyítás alapvetõ kritériumaival.
Képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, gondolatokról,
ismeretekrõl, véleményekrõl személyes állásfoglalás kialakítására.
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B) Témakörök
TÉMÁK

1. A pszichológia mint tudomány

2. Általános pszichológia: A lelki
mûködés általános törvényszerûségei
2.1. Észlelés

2.2. Figyelem
2.3. Tanulás

2.4. Emlékezet

KÖZÉPSZINT

A pszichológia helye a társadalom és természettudományok rendszerében.
A pszichológia tudományos eszköztára és fõ vizsgálómódszerei: megfigyelés, kísérlet strukturált interjú és kérdõíves módszerek.
A pszichológia alapterületei:
I. Akadémikus pszichológia:
– fejlõdéspszichológia,
– személyiségpszichológia,
– általános pszichológia,
– szociálpszichológia.
II. Alkalmazott pszichológia: a pszichológia lehetséges alkalmazásának területei.
Pszichológia fõ megközelítésmódjai: pszichoanalitikus, behaviorista, hu manisztikus nézõpont.

Az észlelés jelenségei: a felismerés, lokalizáció, távolsági jelzõmozzanatok
szerepe a látás folyamatában, monokuláris és binokuláris látás, mozgás észlelése, észlelési konstanciák, észlelési illúziók (Ames-szoba, Emert utókép).
A tanulás szerepe az észlelésben (Held: fordító prizmaszemüveg kísérlet).
A figyelem: spontán és akaratlagos figyelem, a figyelem jellemzõi (terjedelme, tartóssága, átvihetõsége, elterelhetõsége), korai és késõi szûrés elmélete. A figyelem szerepe az észlelésben és annak fejleszthetõsége.
A tanulás fogalma és fajtái:
Asszociatív tanulás a mindennapi életben: a klasszikus és instrumentális
kondicionálás.
– A klasszikus kondicionálás: Pavlov kísérletei, megerõsítés, kioltás.
– Az operáns kondicionálás: Thorndyke kísérletei, az effektus törvénye,
Skinner kísérletei, formálás fogalma, averzív kondicionálás, a büntetés formái és hatásai a viselkedés szabályozásában.
A komplex tanulás: mentális reprezentáció és kognitív térkép fogalma
(Tolman kísérlete), Köhler és a belátásos tanulás fogalma.
Következmények és tanulságok: a tanulással kapcsolatos fogalmak használhatósága bizonyos pszichés folyamatok magyarázatában: gyermeknevelés,
fóbia kialakulása, babonás viselkedés, jutalmazás szerepe a vonzalom és a
függõségek kialakulásában.
A tanulás és felidézés hatékonyságának fejlesztése: tanulásmódszertani
alapelvek, a hatékony tanulás feltételei (külsõ és belsõ körülmények, motiváció), serkentõ és gátló interferencia-hatás, struktúra, a kontextus szerepe
(Godden és Baddeley kísérlete), értelmes tanulás módszerei: tömbösítés,
képzelet szerepe – mnemotechnikai módszerek: helyek módszere, kulcsszó
módszer, PQRST.
Az emlékezet jelenségei:
Az emlékezet típusai: az explicit és implicit emlékezet fogalma.
Az emlékezés szakaszai: kódolás, tárolás, elõhívás.
A rövid távú memória sajátosságai, kódolási folyamatai
– eidetikus kép fogalma,
– a memória kapacitása – elõhívási problémák: elhalványulás, kiszorítás.
A hosszú távú megõrzés: kódolási sajátosságai, elõhívási hibák: interferen cia, felejtés érzelmi összetevõi, mélységi kódolás.
Az emlékezeti zavarok: az amnézia típusai – retrográd és anterográd amnézia.
Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus konstruktív
emlékezet kísérlete).
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2.5. Kognitív képességek

2.6. Aktivációs szint, módosult
tudatállapotok

2.7. Motiváció

2.8. Érzelmek

3. Szociálpszichológiai ismeretek
3.1. A társas kapcsolatok alakulása

3.2. Társas viselkedés

3.3. Attitûd
3.4. Társas megismerés

3.5. Vonzalom

3.6. Agresszív viselkedés
3.7. Nemi identitás és nemi szerep
3.8. Kommunikáció
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A tanulást befolyásoló képességek:
A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gondolkodás,
analógiás gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás.
Az intelligencia és a kreativitás fogalma, mérésének alapelvei. Az intelligencia hányados jelentése.
Az aktivációs szint fogalma és szerepe az érzelem, a motiváció és a teljesítmény alakulásában.
Módosult tudatállapot fogalma, típusai: alvás, álom, álomelméletek.
A napközben átélt eseményeknek, a külvilág ingereinek és az emlékeknek
a szerepe az álomban. A pszichoanalízis álom értelmezése.
A hipnózis fogalma, jellemzõi, fajtái. A hipnózissal kapcsolatos kételyek,
a hipnábilitás fogalma.
Az autogén tréning fogalma, hatásai.
A motiváció típusai, mûködése és szerepe a viselkedésszabályozásban: alapvetõ és humánspecifikus motiváció, Maslow motiváció elmélete.
Extrinsic és intrinsic motiváció jellemzõi és egymásra hatása.
Teljesítménymotiváció és igényszint, a siker és kudarc, valamint a visszajelzések hatása az igényszint alakulásában.
Érzelmek kialakulása, az alapérzelmek fajtái, az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása. Kognitív kiértékelés szerepe az érzelmek alakulásában
(Schachter-Singer kísérlet), James-Lange érzelem elmélete (faciális
feedback kísérlet).
Egyén és közösség viszonya, a csoporthoz tartozás elõnyei és hátrányai.
A csoportalakulás folyamata, a csoport hatása az egyénre: csoportnyomás,
konformitás (Asch kísérlet). Engedelmesség a tekintélynek: (Milgram
kísérlet)
Külsõ elvárás és szerep hatása a viselkedésre (Zimbardo börtönkísérlete).
Normaalakulás, normák szerepe a viselkedésre.
Teljesítmény csoportban: serkentés, gátlás, társas lazsálás.
A segítõ viselkedés alakulása és a segítõ magatartást befolyásoló tényezõk:
felelõsség megoszlása, sürgetettség (Dartley és Batson kísérlete), normák,
példa szerepe.
Az attitûd fogalma, attitûdök szerepe a viselkedésszabályozásban, nézetek
alakulása és a meggyõzés hatékonyságát befolyásoló tényezõk.
A társas megismerés fogalmai – sémák, sztereotípiák, holdudvar-hatás, elsõbbségi hatás, önbeteljesítõ jóslat.
A sztereotípia és az elõítélet fogalma, kialakulásának magyarázatai, megnyilvánulási formái, csökkentésének lehetõségei. Egy gyakorlati példa: az
integrált és a szegregált oktatás problémája.
A személyközi vonzalom kialakulásának összetevõi: fizikai vonzóság, közelség, ismerõsség, hasonlóság. A rokonszenv és szerelem pszichológiája.
A szerelem összetevõi, típusai: szenvedély és társszerelem. Szerelem és szexualitás.
Az agresszió fajtái:
direkt-indirekt; antiszociális-proszociális agresszió.
A nemi identitás kialakulása, a biológiai és társadalmi nem fogalma, nemi
identitás, nemi szerep.
Kommunikáció fogalmai: verbális és nem verbális kommunikáció; a verbális és nonverbális közlés viszonya. A nem verbális kommunikáció fõbb eszközei: mimika, testbeszéd, térközszabályozás.
A hatékony kommunikáció feltételei, a kommunikációs zavarok okai.
A kommunikáció kulturális különbségei. Az empátia és a kommunikáció
kapcsolata.
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4. Fejlõdéspszichológia
4.1. Családi szocializáció

4.2. Fejlõdéselméletek
és életkori jellemzõk

5. Személyiség-lélektani ismeretek:
Személyiség felfogás,
személyiségjellemzõk
5.1. Személyiség felfogás, személyiségjellemzõk
5.2. A személyiség megismerése
5.3. Személyiségelméletek

5.4. Énkép

5.5. Mentális egészség és betegség
fogalmai
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Öröklés és környezet szerepe a személyiség alakulásában. A szocializáció
interaktív felfogása és a kritikus periódus fogalma.
A családi szocializáció fogalma, jellemzõi. Az anya-gyerek kapcsolat, a kötõdés fogalma (Harlow majomkísérletei). A kötõdés mérése: idegen helyzet-teszt (Ainsworth). A kötõdés típusai: biztos, bizonytalan; ambivalens,
elkerülõ, dezorganizált. A családi mûködés lehetséges nehézségei és
zavarai (veszteségek, válás).
A személyiségfejlõdést elõsegítõ tényezõk és a különbözõ nevelési stílusok
hatása a személyiség alakulására. A személyiség és a környezet egymásra
hatásának összefüggései. A temperamentum fogalma és típusai (könnyû,
nehéz, lassan felmelegedõ csecsemõ).
Fejlõdéselméletek: szociális tanuláselmélet, utánzásos tanulás (Bandura kísérletei). Erikson elmélete: a személyiség fejlõdésének állomásai és az
egyes szakaszok pszichológiai jellemzõi.
A serdülõkor jellemzõi, az identitás kialakulása, a moratórium, szerepdiffúzió, korai zárás fogalmai (Marcia).
A személyiséggel kapcsolatos különbözõ megközelítésmódok, elméletek.
(Egy választott személyiségelmélet megközelítésmódjának részletes
ismerete.)
Típustanok és vonáselméletek, az extraverzió és introverzió fogalma.
Big Five személyiségelmélet: extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség,
emocionalitás, nyitottság.
A személyiség megismerésének lehetõségei és korlátai, a környezet és az
öröklõdés szerepe a személyiség alakulásában.
Freud elméletének alapfogalmai: Id, ego, szuperego, tudattalan, libido.
Humanisztikus elméletek: Rogers elmélete; Maslow szükséglet hierarchia
modellje: az önmegvalósítás fogalma, hiány- és növekedési szükséglet.
Énkép fogalma – szubjektív én, objektív én, elvárt én, ideális én, nem kí vánt én. Énkép, önértékelés kialakulásában szerepet játszó tényezõk, az én kép jelentõsége a teljesítményben és a társas kapcsolatok alakulásában.
A mentális egészség és a mentális betegség fogalmai; a pszichés egészség
feltételei; a betegség kritériumai és ezek kritikája; a testi betegségek hátte rében meghúzódó pszichés okok.
A pszichés zavarok: szorongás fõbb tünetei, a depresszió jelei, a skizofré nia és az antiszociális személyiségzavar fogalma. Evészavarok: anorexia,
bulimia, túlsúlyosság fõbb okai és jellemzõi.
Szenvedélybetegségek: droghasználat, alkoholizmus és egyéb függõségek
– internetfüggõség, játékszenvedély. A függõség kialakulásának oka és fo lyamata, pszichológiai és fizikai hatása.
Nehéz élethelyzetekkel való megküzdés, stressz és betegségek kapcsolata.
Stresszkeltõ események: helyzetek bejósolhatósága és befolyásolhatósága.
A stressz pszichológiai hatásai: szorongás, depresszió, tanult tehetetlenség
(Seligman kísérlete) és élettani hatásai (harcolj vagy menekülj! válasz),
Selye János alapján a krónikus stressz hatásai; megküzdés módjai.
A lelki egészség megõrzése, a boldogság lehetséges forrásai. A boldogság
(szubjektív jóllét) pszichológiája: élettel való elégedettség. A boldogság
változása az élet során, kapcsolata a negatív és pozitív érzésekkel és ta pasztalatokkal. Célok és boldogság kapcsolata. Boldogság és anyagi jólét
viszonya.
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6. Az alkalmazott pszichológia
területei
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A pszichológia alkalmazott területeinek felhasználási lehetõségei a minden napi életben és az életvezetés, iskolapszichológia, tanácsadás, pszicho terápia, sport, reklám stb. területén. (Az egyes területek példákkal alátámasztott ismerete.
Miben, hogyan és kinek segítenek a pszichológus szakemberek?)

6.1. Pszichológia a mindennapi élet te- A média (pl. a tévé, az internet) szerepe a mindennapi életben, életkori tényezõk a média üzeneteinek megértésében.
rületén
Fogalmak és kísérletek
Az írásbeli vizsga feladatlapjában számon kérhetõ fogalmak és kísérletek listája.
Témakör

1. A pszichológia mint tudomány

2. Az általános pszichológia

Fogalmak

Akadémikus pszichológia, alkalmazott pszichológia, általános pszichológia, fejlõdéspszichológia, szociálpszichológia, személyiség lélektan,
behaviorizmus, pszichoanalízis, humanisztikus pszichológia,
naiv pszichológia, tudományos pszichológia, introspekció, megfigyelés,
kísérlet, interjú, kérdõíves módszerek, kísérleti csoport, kontroll csoport, korreláció.
Észlelés: érzékelés, abszolút küszöb,
különbségi küszöb, inger, receptor,
észlelés, felismerés, lokalizáció, figura-háttér, perceptuális csoportosítás:
közelség, hasonlóság, jó folytatás elve, észlelési illúzió.
Távolsági jelzõmozzanat, monokuláris, binokuláris látás, észlelési konstancia, kontextushatás, alulról-felfelé
és felülrõl-lefelé ható kognitív folyamatok, nagyság-távolság
invarianciaelv.
Figyelem: spontán és akaratlagos figyelem, figyelem terjedelme, figyelem tartóssága, korai figyelmi szûrés,
késõi figyelmi szûrés.
Tanulás: tanulás, klasszikus kondicionálás, reflex, feltétlen reflex, feltételes reflex, megerõsítés, kioltás, instrumentális/operáns kondicionálás,
effektus, formálás a kondicionálásos
tanulás során, averzív kondicinálás,
komplex tanulás, mentális reprezentáció, kognitív térkép, belátásos tanulás, utánzásos tanulás, tömbösítés,
mnemotechnikai módszerek, helyek
módszere, kulcsszó módszer,
PQRST.

Kísérletek

Emert utókép,
Ames-szoba,
Held: fordító prizmaszemüveg.

Pavlov kísérletei kutyákkal,
Thorndyke kísérlete: problémadoboz,
Skinner kísérlete: skinner-doboz,
Tolman kognitív térkép kísérlete,
Godden és Baddeley tanulás kontextusa kísérlete búvárokkal,
Köhler csimpánz kísérlete.
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3. A szociálpszichológia

4. Kommunikáció

Fogalmak

Kognitív képességek: konvergens,
divergens gondolkodás, intelligencia, kreativitás, analógia, intelligencia hányados, alkotás fázisai.
Emlékezet: kódolás, tárolás, elõhívás,
implicit memória, eidetikus kép, rövid
távú memória, kapacitás, elhalványulás, kiszorítás, hosszú távú memória
interferencia, szemantikus és epizodikus memória, retorgrád és anterográd amnézia, konstruktív emlékezet.
Módosult tudatállapotok: módosult
tudatállapot, alvás szakaszai, REM,
nonREM, freudi álomelmélet: manifeszt álomtartalom, látens álomgondolat, álommunka, cenzúra, hipnózis,
hipnábilitás, hipnózis indukció,
poszthipnotikus szuggesztió, autogén
tréning.
Érzelmek: alapérzelmek, kognitív kiértékelés, arousal, faciális feedback.
Motiváció: motívum, motiváció, drive, alapvetõ/elsõdleges motívumok,
homeosztázis, humán motívumok,
exploráció, manipuláció, altruizmus,
szükségletek hierarchiája (Maslow),
extrinzic és intrinzic motiváció, teljesítménymotiváció, igényszint, kudarckerülés, sikerorientáció.
Csoportnyomás, konformitás, norma,
szerep, társas lazsálás
attitûd, elõítélet, séma, sztereotípia,
holdudvar-hatás, elsõbbségi hatás,
önbeteljesítõ jóslat, autoriter személyiség, társas identitás, kontaktushipotézis, kooperáció, integráció,
szegregáció
segítõ viselkedés, felelõsség megoszlása, sürgetettség
direkt-indirekt agresszió, antiszociális-proszociális agresszió, frusztráció-agresszió hipotézis, az agresszió
katarzis-elmélete
Rokonszenv, személyközi vonzalom:
vonzóság, közelség, hasonlóság, ismerõsség, szenvedélyszerelem,
társszerelem.
Szexualitás: biológiai nem, nemi szerep, nemi identitás, nemi orientáció.
Verbális és nonverbális kommunikáció, mimika, gesztikuláció, proxemika, zónatávolságok, posztuláris kommunikáció, posztuláris tükörjelenség,
empátia.
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Kísérletek

Loftus konstruktív emlékezet
kísérlete.

Schachter-Singer kísérlet,
faciális feedback kísérlet.

Asch: csoportnyomás kísérlete,
Milgram: behódolás a tekintélynek,
Zimbardo börtönkísérlet.
Dartley és Batson sürgetettség
kísérlete: Az irgalmas szamaritánus.
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Témakör

5. Fejlõdéspszichológia

6. Személyiséglélektan

7. Alkalmazott pszichológia

Fogalmak

Öröklés és környezet interakciója,
kritikus periódus
Szocializáció: családi és intézményi
temperamentum, könnyû, nehéz,
lassan felmelegedõ temperamentum,
karakter
kötõdés, biztonságos, bizonytalan/ambivalens, bizonytalan/elkerülõ,
dezorganizált, idegen helyzet teszt
normatív krízis, identitás, szerepdiffúzió, moratórium, korai zárás
Típus, vonás, extraverzió, introverzió
Big Five személyiségelmélet, Freud
elméletének alapfogalmai: id, ego,
superego, tudattalan, tudatelõttes,
libido, pszichoszexuális fejlõdés, ödipális komplexus
Humanisztikus elmélet: önmegvalósítás, szükségletek hierarchiája, hiányés növekedési szükséglet
Énkép: szubjektív én, objektív én,
elvárt én, ideális én, nem kívánt én
skizofrénia, személyiségzavar, függõség, abúzus, szertolerancia, elvonási
tünet
stressz, stresszor, befolyásolhatóság,
bejósolhatóság, tanult tehetetlenség,
harcolj vagy menekülj válasz, megküzdés
mentális egészség, pozitív pszichológia, szubjektív jóllét, élettel való elégedettség
Óvoda- és iskolapszichológia,
életvezetési tanácsadás,
pszichoterápia.
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Kísérletek

Bandura agresszív viselkedés utánzás
kísérletei
Harlow majomkísérlete
Ainsworth idegen helyzet teszt

Seligman: tanult tehetetlenség
kísérlete
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II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc
90 pont

15 perc
60 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

NINCS
NINCS

NINCS
B tételsornak megfelelõ technikai
segédeszközök

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény biztosítja
Nyilvánosságra hozandók

Középszint
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Anyag

NINCS

Mikor?

NINCS

A tételsor
A B tételsorhoz: irodalmi mûvek
jegyzéke
jogszabály szerint

Középszintû vizsga
Középszint
Írásbeli vizsga

Fogalom
25 pont

180 perc
Feladatlap
Kísérlet
Rövid esszé
15 pont
15 pont
90 pont

Szóbeli vizsga

Hosszú esszé
35 pont

15 perc
Egy A és egy B altétel kifejtése
A altétel
B altétel
45 pont
15 pont
60 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló idõt
tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi
Az írásbeli vizsga feladatlapja négy részbõl áll:
1. Öt pszichológiai fogalom szabatos meghatározása.
2. Egy kísérlet leírása, és a kísérlet tanulságainak összefoglalása.
3. Egy rövid esszékérdés kifejtése: egy pszichológiai jelenség bemutatása kb.150–200 szóban (kb. 20–30 sor).
4. Egy átfogó (hosszú) esszékérdés kifejtése kb. 300–400 szóban (kb. 40–50 sor).
A 3. illetve 4. részben a vizsgázónak a megadott 2 rövid, illetve 2 hosszú esszékérdésbõl 1-1-et kell kiválasztania és
kifejtenie.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik, az értékelés során csak egész pontok adhatóak.
A feladatlap megfelelõ helyén a vizsgázónak meg kell jelölnie, melyik feladatot választotta. Ezt a felügyelõ tanárnak a
vizsgadolgozat beszedésekor ellenõriznie kell. Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem
derül ki egyértelmûen, akkor minden esetben az elsõ választható feladat megoldását kell értékelni.
Fogalom meghatározás értékelési szempontjai: a fogalom helyes meghatározása, szaknyelvi megfogalmazás és a kifejtés részletessége. Az öt fogalomra az elérhetõ pontszám 25 pont.
Kísérlet leírás és a tanulságok összefoglalásának értékelési szempontjai: a kísérlet lényeges pontjainak említése, a kísérlet céljának világos leírása, a szöveg koherenciája, szaknyelvi megfogalmazás, a tanulságok, kritikus pontok kifejtése. Az elérhetõ pontszám 15 pont.
Rövid esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása és tartalmának kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhetõ pontszám 15 pont.
Hosszú esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása és tartalmának kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhetõ pontszám 35 pont.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A középszintû szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény gondoskodik.
A tételsor A és B tételsorból áll, melyekbõl külön-külön húz a vizsgázó, az A és B altételt a vizsgázó tetszõleges sorrendben fejti ki. Mind az A, mind a B altételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha
teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Az A altétel kifejtésére 10 perc, a B altételre 5 perc áll a
felelõ rendelkezésére.
Az A tételsor 20 altételbõl, a B tételsor minimum 7, maximum 20 altételbõl áll, a B altételek száma az adott vizsgaidõszakban vizsgázók számának minimum 1,5-szerese, 13 vizsgázónál több vizsgázó esetén 20 tétel.
Mind az A, mind a B tételsor esetén az altételeket 20%-ban (4 A illetve 2–4 B altétel) módosítani kell.
A szóbeli tételsorok tartalmi és formai jellemzõi
Az A tételsor az elméleti tudást kéri számon, a feladat a részletes vizsgakövetelmények alapján elõre megadott nagyobb témakörök egy részterületének ismertetése. Az A tételsornak a részletes követelményekben megadott valamennyi
témakört le kell fedniük az alábbiak szerint:
– minimum 1-1 altételnek az 1. illetve 6. témakörre kell épülnie
– minimum 2-2 altételnek, a 2–5. témakörökre kell épülnie
– a többi 10 tétel a 6 témakörbõl tetszõlegesen állítható össze.
A B tételsor a gyakorlati jellegû feladat, mely a tanultak alkalmazását kéri számon a mindennapi gyakorlatban.
A B altételek lehetséges feladattípusai:
1. irodalmi mû egy kijelölt részletének adott szempontú elemzése,
2. fényképek vagy filmrészlet alapján kommunikációs gesztusok felismerése,
3. újságcikknek látszó szöveg kritikus elemzése – szakmailag hitelesnek, tudományosnak tûnik vagy nem,
4. pszichológiai jelenség azonosítása.
A B altételhez feladattól függõen szükség lehet az elemzendõ szövegre vagy képanyagra, filmrészletnél számítógépre
és fülhallgatóra.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A vizsgázó teljesítményének értékelése az egyéni értékelõlapon történik, amely tartalmazza a felelet elvárt összetevõit
(beleértve a kifejtést is), az ezekre adható maximális részpontszámokat és a vizsgázó által kapott részpontszámokat, továbbá az elért összpontszámot.
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A altétel kifejtése
a témához tartozó kulcsfogalmak említése a kifejtés
során
a kulcsfogalmak helyes definiálása és használata
a témakör alpontjainak kifejtettsége
a belsõ összefüggések és tanulságok említése
gyakorlati példa említése
kifejtés koherenciája (logikus felépítés)
szaknyelv helyes használata, gördülékeny és szabatos
megfogalmazás
összesen
B altétel kifejtése
a pszichológiai jelenség helyes azonosítása
a pszichológiai ismeretek alkalmazása, a gyakorlati
példa elemzése, helyes értelmezése
szaknyelv helyes használata, gördülékeny és
szabatos megfogalmazás
összesen
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5 pont
5 pont
10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
45 pont

5 pont
6 pont
4 pont
15 pont

HATÁROZATOK
A Kormány
1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címû
pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékelésérõl,
a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról
A Kormány – a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság állásfoglalására figyelemmel –
1. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy
a) a TÁMOP-3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címû pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül közjegyzõ által hitelesített módon, sorsolás útján állapítsa meg a beérkezés sorrendjét,
b) az a) alpontban foglalt sorrend alapján döntsön a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervében a pályázati kiírásokra rendelkezésre álló keretösszeg erejéig,
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy
a) a kiválasztási kritériumok potenciálisan tág megállapítása esetén a pályázati útmutatóban kerüljön feltüntetésre
a sorsolásos eljárás alkalmazása, arra az esetre, ha az elsõ napon beérkezett pályázatok támogatási igénye a teljes rendelkezésre álló keretet meghaladja,
b) a pályázati kiírás forráskeretét az elsõ napon meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a pályázatok közül sorsolás útján hirdessen nyertest, a vonatkozó akcióterv pályázati kiírásra rendelkezésre
álló keretösszege erejéig.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozata
a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság létrehozásáról
és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételérõl

A Kormány a megyei szociális, gyermekvédelmi feladatok megfelelõ ellátása, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság létrehozása érdekében úgy határoz, hogy
1. a megyei intézményfenntartó központok által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatokat 2013. január 1-jétõl
az emberi erõforrások minisztere általi irányított Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: Fõigazgatóság) látja el.
2. a Fõigazgatóság személyi feltételeinek megteremtése érdekében meg kell tenni
a) a megyei intézményfenntartó központok szociális, gyermekvédelmi feladatokat ellátó kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi, valamint munkavállalói közül 257 fõ központi szintre, 76 fõ kirendeltségekhez, 600 fõ intézményekhez történõ,
b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közalkalmazottai közül 16 fõ központi szintre történõ,
c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kormánytisztviselõ közül 25 fõ központi szintre történõ,
d) az emberi erõforrások minisztere által fenntartott szociális intézmények közalkalmazottai közül 46 fõ központi
szintre történõ,
e) a Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ közalkalmazottai közül
ea) 5 fõ központi szintre történõ,
eb) 35 fõ központi szintre történõ
átvételének érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a c) pont és az e) pont ea) alpontja tekintetében: 2012. november 15-e,
a további intézkedésekre: 2013. január 1.
3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás
jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.)
Korm. határozat 2. pontnak megfelelõ módosítását készítsék elõ.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. november 15.
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetben, a 25. Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság cím létrehozását.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság létrehozása érdekében 150,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási,
a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 25. Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. február 15.
6. mentesíti a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóságot a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekrõl szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alól a 4. pont
szerinti elõirányzat tekintetében.
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7. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az intézmények átvételének elõkészítése érdekében tegye meg
a szükséges intézkedéseket
a) a megyei intézményfenntartó központok és az általuk fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények átvilágítása érdekében,
b) a megyei jogú városi önkormányzatokkal és a Fõvárosi Önkormányzattal együttmûködve a szakosított szociális és
gyermekvédelmi szakellátási intézmények felmérése érdekében, ide értve azok személyi állományát, vagyonát, szerzõdési- és kötelezettségállományát,
c) a megyei kirendeltségek vezetõi közremûködésével kezdje meg az egyeztetést az átvételre kerülõ intézmény szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közremûködõ, a települési önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók átvételérõl.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidõ: 2012. december 31.
8. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 7. c) ponttal összefüggésben 30 fõ foglakoztatásának költségeit a Fõigazgatóság 2013. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítsák.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
Határidõ: 2013. január 1.
9. a megyei kormányhivatalok a Fõigazgatósággal kötendõ megállapodás alapján biztosítják a megyei intézményfenntartó központoktól a Fõigazgatóság állományába kerülõ létszámnak megfelelõ szociális, illetve gyermekvédelmi
feladatokat ellátó munkatársak elhelyezését.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ: 2013. január 1.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök
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1. melléklet az 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Szociális és Gyermekvédelmi FĘigazgatóság
1
MĦködési költségvetés
1
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális
2
hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
XI.
Miniszterelnökség
297102
3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

XX.

335884

25

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

0,4
148,1
-150,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

XX.
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
335884
25
Szociális és Gyermekvédelelmi FĘigazgatóság
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

150,0
Összesen

I.n.év

150,0

II. n.év

III.n.év
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ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

1,5

IV.n.év

150,0
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A miniszterelnök 134/2012. (XI. 13.)
ME határozata
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról
A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. §-ának (4) és (5) bekezdésében foglalt jogkörömben,
az oktatásért felelõs miniszter elõterjesztésére
dr. Falus Andrást, az MTA rendes tagját, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárát,
dr. Rácz Zoltánt, az MTA rendes tagját, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport kutatóprofesszorát és
dr. Szabó Andrást, az MTA doktorát, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanárát
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagsági teendõinek ellátásával – 2012. november 1-jei hatállyal, hatéves idõtartamra – megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére *
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõ és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Közoktatási Intézményi
Társulás – Bercel
2687 Bercel,
Béke út 1.

*

Széchenyi István
Általános Iskola
2687 Bercel,
Széchenyi út 3.

fõiskola, pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú v., pedagógus-szakvizsga keretében

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás
2018. júl. 31-ig határozott
idõre szól.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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Lf: Az intézmény irányítása, a szakszerû és törvényes mûködésének, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, oktató-nevelõ munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetõi jogok gyakorlása.

szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, a Kjt.
20. § (2) bekezdésében
foglalt feltételeknek való
megfelelés, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. – legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: felhasználói szintû
MS Office (irodai alkalmazások), „B” kategóriás
jogosítvány.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. dec. 19.
Pehi: 2013. febr. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: jogszabályban
rögzítettek szerinti véleményezési eljárás lefolytatása
után a kinevezési jogkört
gyakorló dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., szakmai ön., om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, legalább ötéves szgy-t
igazoló dokumentumok, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázati anyagba foglalt személyes adatokat az eljárással összefüggésben megismerhetik, a pályázatba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(2543/2012.), valamint a beosztás megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Személyesen:
Jánvári Andrásné polgármester, társulás elnöke,
Nógrád megye 2687 Bercel,
Béke út 1.
Pc: Közoktatási Intézményi
Társulás – Bercel
2687 Bercel, Béke út 1.
f: Jánvári Andrásné
polgármester.
Tel.: (35) 384-303,
(35) 535-018.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap,
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Bercel Község honlapja:
www.bercel.hu
2012. nov. 20.,
Bercel, Becske,
Galgaguta, Szanda
községi önkormányzatok
hivatalos hirdetõtáblái:
2012. nov. 20.
Nyírbátor Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
4300 Nyírbátor,
Szabadság tér 7.

Nyírbátori
Magyar–Angol
Kéttannyelvû
Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda,
Bölcsõde
4300 Nyírbátor,
Zrínyi u. 42.
Lf: A többcélú közoktatási
intézmény szakszerû és
törvényes mûködtetése,
szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az
intézmény képviselete, takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Szakirányú felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatási vezetõi szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyak., legalább öt év
vezetõi gyak., büntetlen
elõélet, vagyon-nyilatkozat-tételi kötelezettség.

ÁEI: 2013. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2018.
júl. 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2013. jan. 15. 13 óra.
Pehi: a jogszabályban
meghatározott vélemények
beszerzését követõ 30 napon
belül minõsített többséggel
a képviselõ-testület dönt.
A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelõ pályázó hiányában a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ elképzelésekkel,
közjegyzõ által hitelesített
om., b., nyilatkozat arról,
hogy a teljes pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
részt vevõk megismerhetik,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget
tesz a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének,
nyilatkozat arról, hogy a
képviselõ-testület nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja
a pályázatot.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott küldeményként postai úton, vagy
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személyesen „Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva három példányban
kell benyújtani.
Pc: Nyírbátor város
polgármestere,
Polgármesteri Hivatal
4300 Nyírbátor,
Szabadság tér 7.
A pályázat további megjelenésének helye: KIH internetes honlap, Nyírbátor város
honlapja: www.nyirbator.hu

Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Lajosmizse Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.

Lajosmizse Város
Önkormányzata
Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye
6050 Lajosmizse,
Dózsa György út 104–106.

Büntetlen elõélet, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,
ill. bevándorolt vagy leteA beosztás megnevezése:
lepedett személy, az
intézményvezetõ.
1/2000. (I. 7.) SzCsM renA betöltendõ munkakör:
delet 3. számú melléklete
jogi szakértõ.
vagy a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
Lf: a jogszabályokban
melléklete, vagy a
meghatározott magasabb
13/2002. (III. 28.)
vezetõi feladatok, valamint EüM rendelet szerinti
az intézmény alapító okira- szakirányú felsõfokú
tában megállapított szoliskolai v., legalább öt év
gáltatások magas színfelsõfokú végzettséget
vonalon történõ ellátásához vagy felsõfokú szakmai
szükséges tevékenységek
képesítést igénylõ, a gyerellátása.
mekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szgy., vagy
öt év vezetõi gyakorlat,
az intézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg
a vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettségû vagy

ÁEI: 2013. ápr. 1.
A vezetõi megbízás 2018.
márc. 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: postai úton:
2013. jan. 15.,
elektronikus úton:
2013. jan. 15. 15 óra.
Pehi: 2013. febr. 28.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete bírálja el Felsõlajos
község polgármestere véleményének kikérésével.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók, vp.
a pótlékalap 250%-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazoláso-
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A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben
történõ határozatlan idõre
szóló kinevezés, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

kat, nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a magasabb vezetõi beosztásával
a Kjt. 41. §-ában és
43/A. §-ában meghatározott
összeférhetetlenség nem áll
fenn, nyilatkozatot arról,
amely szerint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy nem
áll cselekvõképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság
alatt.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton és elektronikus formában
lajosmizse@lajosmizse.hu
e-mail címre egyaránt
be kell nyújtani.
Pc: Lajosmizse Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.
f: Basky András
polgármester.
Tel.: (76) 457-575.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2012. nov. 13.
Lajosmizse város honlapja:
www.lajosmizse.hu
Felsõlajos község honlapja:
www.felsolajos.hu
Szociális Közlöny,
Egészségügyi Közlöny,
Hivatalos Értesítõ.
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Pályázati felhívás pedagógus-álláshely betöltésére *
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõ és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Pápay József
Általános Iskola
2942 Nagyigmánd,
József A. u. 34.

*

Rajz szakos
általános iskolai tanár

Fõiskolai v.

ÁEI: 2013. febr. 1.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ, heti négy óra.
Pbhi: a KIH internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 15 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 15 nap.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatók be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hitelesített
om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc: Karsai Bálint igazgató
2942 Nagyigmánd,
József A. u. 34.
Angolszakos
általános iskolai tanár

ÁEI: 2013. febr. 1.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ, heti
tizennégy óra.
Pbhi: a KIH internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 15 nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 15 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hitelesített
om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy személyesen kell benyújtani.
Pc: Karsai Bálint igazgató
2942 Nagyigmánd,
József A. u. 34.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére*

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

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

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szakirányú egyetemi v.,
ill. a hatályos 150/1992.
Korm. rendelet 6/B. §
szerinti képzettség, mely
alkalmassá teszi a jelöltet
az intézet feladatkörébe
tartozó tevékenységek
irányítására, végrehajtásának megszervezésére és
ellenõrzésére, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban – legalább ötéves
szgy., vezetõi tapasztalat,
az igazgatóhelyettesi
feladatok ellátásához
szükséges emberi tulajdonságok megléte
(kreativitás, problémamegoldó képesség,
csapatmunka, diszkréció
stb.), az intézménnyel
közalkalmazotti jogviszonyban állás, illetve
közalkalmazotti jogviszony létesítése, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
Elõny: kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú
tudományos tevékenység,
magas szintû informatikai
ismeretek, államilag

ÁEI: 2013. jan. 15.
A vezetõi megbízás 2018.
jan. 14-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. dec. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om., szakmai
program, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az
elbírálásban részt vevõk
megismerhessék.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(293/1/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„könyvtáros (igazgatóhelyettes)” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Személyesen: Benke Pálné,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtár
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

Igazgatóhelyettes
Lf: az igazgató általános
szakmai helyettese, a megyei területi könyvtári
ellátás szervezésének
és mûködtetésének
koordinátora.
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elismert középfokú
komplex nyelvvizsgabizonyítvánnyal igazolt
idegen nyelv ismerete.

Pc: Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtár – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.
f: dr. Kührner Éva igazgató.
Tel.: (42) 598-888.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma közleménye
megsemmisült üres bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok érvénytelenné nyilvánításáról
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 116. §-a értelmében a középiskoláknak kezdeményezniük kell az elveszett, megsemmisült
üres bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok érvénytelenségérõl szóló közlemény közzétételét az Emberi Erõforrások Minisztériuma hivatalos lapjában, megjelölve az adott bizonyítványnyomtatvány egyedi azonosításához szükséges
adatokat és az érvénytelenség idõpontját. Az érvénytelenítésre került bizonyítványnyomtatványok közzétételét a középiskolák az Oktatási Hivatal részére címzett és megküldött levélben a bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok sorszám szerinti tételes felsorolásával, vagy hiánytalan sorozat esetén ennek jelzésével, a kezdõ és befejezõ sorszám megadásával, továbbá a darabszám megjelölésével kezdeményezhetik.
Emberi Erõforrások Minisztériuma
vezetõje által átruházott jogkörben eljárva
Dr. Hoffmann Rózsa s. k.,
államtitkár

Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl
A Szinyei Merse Pál Gimnázium 2012. május 15-i idõponttal érvényteleníti a „Szinyei Merse Pál Gimnázium
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 7-9. OM 035266” feliratú, 6. számú körbélyegzõjét.

Tóth Gábor s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

Iktatószám

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

P-213/2012 Általános
Orvostudományi
Kar Anatómiai
Intézet

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés
felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol
és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási, valamint adminisztrációs tevékenységének irányítása.

Intézetigazgató
beosztás ellátására.

Pályázati feltételek

–
–
–
–

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció,
Angol nyelven elõadói és vitakészség.
Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.
– Elõnyt jelent az MTA doktori fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók
esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás és MOK- és/vagy
MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló
nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a
vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.
A beosztás legkorábban 2013. február 15. napjától tölthetõ be.

P-214/2012 Általános
Orvostudományi
Kar
Farmakognóziai
Tanszék
Intézetigazgató
beosztás ellátására.

–
–
–
–

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
Angol nyelven elõadói és vitakészség.
Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók
esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás és MOK- és/vagy
MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló
nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot

24. szám

A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Rókus utca 2.

Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés
felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol
és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási valamint adminisztrációs tevékenységének irányítása.
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A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7623 Pécs,
Szigeti út 12.
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Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Pályázati feltételek

megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy
a vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.
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A beosztás legkorábban 2013. június 19. napjától tölthetõ be.
Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, angol és né- – Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú szakmet nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés vizsga, PhD, habilitáció.
felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol – Angol nyelven elõadói és vitakészség.
és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási valamint ad– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
minisztrációs tevékenységének irányítása.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos
Intézetigazgató
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.
beosztás ellátására.
– Elõnyt jelent az MTA doktori fokozat.
A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Szigeti út 12.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók
esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás és MOK- és/vagy
MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló
nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a
vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.
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P-215/2012 Általános
Orvostudományi
Kar Farmakológiai
és Farmakoterápiai
Intézet

A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetõ be.
P-216/2012 Általános
Orvostudományi
Kar
Gyógyszerészeti
Intézet
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Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, angol és né- – Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú szakmet nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés vizsga, PhD, habilitáció.
felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol – Angol nyelven elõadói és vitakészség.
és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási valamint ad– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
minisztrációs tevékenységének irányítása.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos
Intézetigazgató
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.
beosztás ellátására.

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Pályázati feltételek

A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetõ be.
P-217/2012 Általános
Orvostudományi
Kar Gyógyszertechnológiai
és Biofarmáciai
Intézet
Intézetigazgató
beosztás ellátására.
A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Rókus utca 2.

Graduális képzésben részt vevõ hallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a posztgraduális képzés
felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol
és/vagy német nyelven, az intézet oktató, kutatási valamint adminisztrációs tevékenységének irányítása.

– Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, szakirányú szakvizsga, PhD, habilitáció.
– Angol nyelven elõadói és vitakészség.
– Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
– Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás
és MOK- és/vagy MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetõi megbízás esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.
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A beosztás legkorábban 2013. március 26. napjától tölthetõ be.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás
és MOK- és/vagy MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetõi megbízás esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.

A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Honvéd utca 3.
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Iktatószám

Dr. Bódis József s. k.,
rektor

***
Pécsi Tudományegyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Iktatószám

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

P-218/2012 Klinikai Központ
Immunológiai és
Biológiai Intézet

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerû mûködéséhez magas színvonalú orvos
szakmai munka tervezése, szervezése és ellenõrzése, szakmai és
gazdálkodási felelõsség a PTE KK SzMSz 40. §-ában meghatározottak vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevõ hallIntézetigazgató
gatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása,
beosztás ellátására.
a posztgraduális képzés felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.

Pályázati feltételek

–
–
–
–

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
Angol nyelven elõadói és vitakészség.
Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A feladatkör ellátásával kapcsolatos
tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.
MTA doktori cím elõnyt jelent.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók
esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás és MOK- és/vagy
MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A vezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 14.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történõ megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 2. ).
A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a következõ címre: dekani.hivatal@aok.pte.hu
A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltüntetni a pályázat iktatószámát is!
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február. 14.
Az elsõdleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés esetén a KIH honlapján rögzített kiírást kell figyelembe venni.
Publikálás dátuma: 2012. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– PTE honlap
– Oktatási és Kulturális Közlöny

24. szám

Valamennyi pályázati kiírás vonatkozásában:

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Szigeti út 12.

Pályázati feltételek
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Iktatószám

nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy
a vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.
A beosztás legkorábban 2013. február 15. napjától tölthetõ be.

P-219/2012 Klinikai Központ
Laboratóriumi
Medicina Intézet

–
–
–
–

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
Angol nyelven elõadói és vitakészség.
Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A PTE SzMSz 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában meghatározottaknak való megfelelés. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. MTA doktori cím elõnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók
esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás és MOKés/vagy MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati
anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy a vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének határidõben eleget tesz.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerû mûködéséhez magas színvonalú orvos
szakmai munka tervezése, szervezése és ellenõrzése, szakmai és
gazdálkodási felelõsség a PTE KK SzMSz 40. §-ában meghatáIntézetigazgató
rozottak vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevõ hallbeosztás ellátására. gatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása,
a posztgraduális képzés felügyelete. Elõadások tartása és vizsA munkavégzés
gáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Ifjúság útja 13.

A beosztás legkorábban 2013. március 16. napjától tölthetõ be.
P-220/2012 Klinikai Központ
Laboratóriumi
Medicina Intézet

–
–
–
–

Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD, habilitáció.
Angol nyelven elõadói és vitakészség.
Legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
Jelentõs tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A PTE SzMSz 4. számú melléklete
(Foglalkoztatási követelményrendszere) 111. §-ában meghatározottaknak való megfelelés. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések. MTA doktori cím elõnyt jelent.
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Az intézet oktató, kutatási tevékenységének irányítása, felügyelete. Az Intézet szakszerû mûködéséhez magas színvonalú orvos
szakmai munka tervezése, szervezése és ellenõrzése, szakmai és
gazdálkodási felelõsség a PTE KK SzMSz 40. §-ában meghatáIntézetigazgató be- rozottak vonatkozásában. Graduális képzésben részt vevõ hallosztás ellátására. gatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása,
a posztgraduális képzés felügyelete. Elõadások tartása és vizsgáztatás magyar, angol és/vagy német nyelven.

Szervezeti egység,
munkavégzés helye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Pályázati feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külsõ pályázók
esetén), végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes mûködési nyilvántartási igazolás és MOK- és/vagy
MGYK-tagságot igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló
nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról, hogy
a vezetõi megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidõben eleget tesz.

A munkavégzés
helye: Baranya
megye, 7624 Pécs,
Ifjúság útja 13.

Valamennyi pályázati kiírás vonatkozásában:
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A vezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 14.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történõ megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 2. ).
A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a következõ címre: dekani.hivatal@aok.pte.hu
A benyújtott jelentkezésekben kérjük feltüntetni a pályázat iktatószámát is!
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február. 14.
Az elsõdleges közzététel helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapja. Adateltérés esetén a KIH honlapján rögzített kiírást kell figyelembe venni.
Publikálás dátuma: 2012. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– PTE honlap
– Oktatási és Kulturális Közlöny
– Egészségügyi Közlöny

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthetõ be.

24. szám

Iktatószám

Dr. Bódis József s. k.,
rektor
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A Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetének (1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.) rektora
pályázatot hirdet
fõállású adjunktus munkakör betöltésére a fõiskola
HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZETI TANSZÉKÉRE
2013. február 1-jétõl határozatlan idõre szólóan.
Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a többször módosított 2011. évi CCVI. a nemzeti felsõoktatásról szóló törvény a nem
állami felsõoktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SzMSz-e Foglalkoztatási, oktatói és kutatói követelményrendszerében meghatározott feltételeknek.
A kinevezendõ adjunktus feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási és képzési feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén legyen képes a pszichológia tárgykörébe tartozó tárgyak (Bevezetés a pszichológiába,
Szociálpszichológia, Személyiségpszichológia, Személyiségfejlõdési zavarok gyermekkorban, A felnõttkor pszichológiája stb.) oktatására és ellátására,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát, és segítse a tanszéke, a Humántudományi Intézet és a fõiskola tudományos
munkáját,
– törekedjen az elmélet és a gyakorlat szintetizálásra, az eredmények publikálására a konduktív pedagógia szolgálatában.
A pályázó rendelkezzék a tárgyak ellátásához szükséges szakirányú egyetemi pszichológusi diplomával és legalább
szigorlatot teljesített doktori (PhD) tanulmányokkal.
Elõnyt élvez:
– aki rendelkezik oktatói tapasztalattal a felsõoktatásban,
– akinek van gyakorlata a családsegítésben és van szakmai tapasztalata családsegítõ intézményi munkában,
– aki rendelkezik klinikai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsgával.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai önéletrajzát,
– szakmai, oktatási és kutatási-tudományos munkáját,
– a doktori fokozat megszerzésének ütemtervét,
– idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai és kutatási jövõbeli terveit.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos és szakmai tevékenységek listáját,
– szakmai és kutatási terveket,
– szakképzettséget, a doktori (PhD) tanulmányainak lezárását igazoló szigorlati jegyzõkönyvet,
– idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az Adatvédelmi Törvénynek megfelelõen és az MPANNI Szervezeti
és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.
A pályázatot és mellékleteit három példányban, az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon
belül, az MPANNI Humánerõforrás Gazdálkodás Osztályára kell benyújtani 1539 Budapest, Pf. 683.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI fõállású adjunktusi állására a Humántudományi Intézet Pedagógia
és Pszichológia Intézeti Tanszékére”.
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A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 30 nap.
Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázót.
További információ: zsebe@peto.hu
Dr. Schaffhauser Franz s. k.,
rektor, fõiskolai tanár

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére *
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
*

Felhívjuk tisztelt hirdetõink 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 sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett
áll módunkban megjelentetni.
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Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskolai szintû óvodapedagógusi végzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2013. február 1.
A megbízás 2018. júl. 31-ig,
határozott idõre, öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2013. január 7.
Pehi: a véleményezési határidõ leteltét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés, de legkésõbb 2013. január 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései, valamint a Kjt.
elõírásainak figyelembevételével a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 14/C. § rendelkezései irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai ön, az intézmény vezetésére vonatkozó vpr, szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, iskolai végzettséget igazoló
om, 3 hónapnál nem régebbi
b, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázat
tartalmát megismerhessék.
A pályázat benyújtásának
módja: nyomtatott formában,
2 példányban a polgármesteri
hivatalba, (2118 Dány,
Pesti út 1.).
f: Gódor Lajosné
polgármester.
Tel.: (28) 597-130,
(30) 241-8175.
KIH internetes honlap:
2012. december 3.

Dány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2118 Dány, Pesti út 1.

Nefelejcs Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4.
Az intézmény feladata:
óvodai nevelés.

Muraszemenye,
Csörnyeföld,
Kerkaszentkirály,
Szentmargitfalva
Községek Önkormányzati
Képviselõ-testületei

Muraszemenyei
Napközi Otthonos Óvoda
8872 Muraszemenye,
Béke út 6.

Fõiskola, felsõfokú óvodapedagógus-szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga, legalább öt év
óvodapedagógus-munkaLf: óvodavezetõi feladatok. körben szerzett szgy.

ÁEI: 2013. febr. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
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A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2013. jan. 7.
Pehi: 2013. jan. 18.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a véleményezési határidõk lejártát követõ
elsõ együttes testületi ülésen,
a fenntartó képviselõ-testületek döntenek a pályázatokról.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hitelesített om, b, szakmai
ön, vpr, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Óvodavezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Muraszemenye Község
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
8872 Muraszemenye,
Béke út 2.
f: dr. Ratkovics Ágnes
körjegyzõ.
Tel.: (93) 379-252.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK
fõigazgatói beosztására
A közalkalmazotti munkakör „könyvtáros”, amely a magasabb vezetõi megbízással együtt betölthetõ: 2013. július 1. napjától.
A fõigazgatói magasabb vezetõi megbízás körébe tartozó alapvetõ feladatok:
A könyvtár, mint nemzeti intézmény, az országos dokumentumellátási rendszerbe tartozó nyilvános, országos feladatkörû tudományos szakkönyvtár tevékenységének a vonatkozó jogszabályok és a könyvtár Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerinti szervezése, irányítása és továbbfejlesztése, így különösen:
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a hagyományos, humán tudományi gyûjtõköri tevékenység fenntartása és fejlesztése;
számítógépes szakkönyvtári információs hálózat mûködtetése, az elektronikus szolgáltatások továbbfejlesztése,
az Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) program mûködtetésének irányítása,
a Magyar Tudományos Mûvek Tára (MTMT) folyamatos fejlesztésének koordinálása és felügyelete,
a könyvtár eredményes, szakmai mûködésének biztosítása, munkájának összehangolása,
a könyvár közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elõélet,
– legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat,
– könyvtáros szakirányú egyetemi végzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga [150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. (továbbiakban: R.) 6. § (7) bek.],
– a munkaköre ellátásához szükséges magyarnyelv-tudás,
– államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékû okirattal igazolt idegennyelv-ismeret,
– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
Szakmai gyakorlati idõnek minõsül a szakirányú felsõfokú végzettségnek megfelelõ munkakörben, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelõ munkakörben korábban eltöltött valamennyi jogviszony.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: vezetési-szervezési képesítés, pénzügyi-gazdasági képesítés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak a könyvtár vezetésére, tevékenységének továbbfejlesztésére vonatkozó koncepcióját,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését,
– közvetlen személyes elérhetõségét (telefon, e-mail cím),
– a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölését,
– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA-tájékoztatókban közzétehetõ rövid, fényképes bemutatkozó életrajzot.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón, Word fájlformátumban (floppy, CD stb.) is be kell nyújtani.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását),
– 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevõk
megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és
tájékoztatási célokra felhasználhatja.
A fõigazgató jogállása:
A fõigazgató a könyvtár egyszemélyi felelõs vezetõje, tevékenységét magasabb vezetõ beosztású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes munkaidõben látja el. A közalkalmazotti kinevezés határozatlan idõre, a magasabb vezetõi
megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra, illetõleg a pályázó 70 éves koráig szól. Fõigazgatói megbízás csak annak
adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn, továbbá aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A közalkalmazotti, illetve a magasabb vezetõi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján kerül megállapításra. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló 2007. CLII. törvény
alapján, a könyvtár fõigazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
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A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatot az MTA elnöke által, a R. 7. § (6) bek.-ben foglaltak szerint felkért szakmai bizottság véleményezi.
A szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétõl számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg a pályázókat. A bizottság javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelölt személyére. A megbízásra kerülõ fõigazgató
személyérõl – a kultúráért felelõs miniszter véleményének kikérésével – az MTA elnöke, mint a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt.
A pályázat a közigazgatási állásportálon 2012. december 14-én jelenik meg.
A munkavégzés helye: Budapest V. kerület, Arany János u. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 22.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérõlevéllel együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fõosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf. 1000) kell beküldeni. A pályázat iránt érdeklõdõk a
pályázatok elkészítéséhez és a könyvtár tevékenységének megismeréséhez szükséges tájékoztatást a www.mtak.hu honlapon, valamint a könyvtár fõigazgatói titkárságától [tel.: 36 (1) 311-4230] kaphatnak.
Pálinkás József s.k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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