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Státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 

 

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 

(VII. 6.) Korm. rendelet, valamint  

 

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről 

és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi 

ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 

13.) Korm. rendelet  

módosításáról 

MK_24. szám 

 

2016.02.25. 

2016.03.04. 

 

(2016. 09. 01. 

2020. 01. 01.) 

Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet: 

- új tartalmú 1. (Az Országos Képzési Jegyzék: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések és 

részszakképesítések), 2. (A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak 

felsorolása) és 3. melléklet (3. melléklet: Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítések 2020. január 1-étől) 

- új 7. melléklet: Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló 

szakképesítések (2016. szeptember 1-től) 

 

A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló 

képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. 

rendelet: 

- módosult: 5-9. melléklet 

- új 7. melléklet: Az OKJ változásban érintett szakképesítések és ágazatok felsorolása és az OKJ 

változásához igazodó, támogatási kategóriák és keretszámok tekintetében módosult 

alkalmazhatóságuk. 

- új:  8. melléklet: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítésekhez és 

ágazatokhoz rendelt fővárosi és megyei keretszámok összesítése 

- A  8.  melléklet szerinti keretszámokból a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

keretszám átadási megállapodással biztosíthat keretszámot más fenntartó számára. 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/0af7f958010b99fe5c7abdb8c7f1bd261083c560/megtekintes
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Státusz SE szabályozó dokumentum címe Hatály Tárgy 

módosítás 

Szabályzatok kezelésének rendje szabályzat módosítása 

 

10/2016. (I.28.) szenátusi határozat 

2016.02.09 

 

módosítás 

Váró- Előjegyzési- és Betegfogadási lista Szabályzat 

módosítása 

 

9/2016. (I.28.) szenátusi határozat 

2016.02.09. 

 

módosítás 

Készletgazdálkodási Szabályzat 

 

K/6/2016. (II.03.) kancellári határozat 

2016.02.09. 

 

módosítás 
Szolgáltatási Szabályzat 

 

K/7/2016. (II.08.)  kancellári határozat 

2016.02.09. 

 

módosítás 

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata 

 

K/8/2016. (II.18.) 

2016.02.23. 

 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/02/szabalyzatkeszites_mod_2016_02_09.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/02/Varolista_Szabalyzat_mod_2.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/02/9_sz_I_28_Varo_Elojegyzesi_Betegfogadasi_Szab_mod.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/02/Keszletgazdalkodasi_szabalyzat_2016_02_09.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/02/Szolgaltatasi_szabalyzat_2016_02_08.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/02/Eszkozok_es_Forr_Ert_Szabalyzat_2016_02_23.pdf

