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1) MK 2016/138. (IX. 15.) 

 

276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. 

(VII. 5.) Korm. rendelet és  

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 

ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) 

Korm.rendelet  

módosításáról 

 

Hatályba lépés napja: kihirdetését követő napon. 

 

2) MK 2016/139. (IX. 16.) 

 

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

 

Hatályos: 2016. 09. 16. 18 órától. 

A rendelet hatálybalépéséig megkezdett képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és 

vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni. 

 

3) Nemzetgazdasági Közlöny 2016/8 (IX.5.) 

 

NGM közlemény 

a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról 

 

A költségnormák a kormányhivatalok által 2016. szeptember 1. napját követően közzétett 

foglalkoztatást elősegítő képzések ajánlattételi felhívásai esetében irányadóak. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. 

(VII. 5.) Korm. rendelet 

 

Kiegészült az alábbiakkal: 

A mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az Eütev. 

szerinti alapbér alapján számított mozgóbér elemek összegének és a 2/A. § (3) bekezdése alapján 

számított mozgóbér elemek összegének különbözetével. 

A fenti támogatás iránti igényét az OEP által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem 

formájában nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember 20-áig. Az igénylést követően az 

egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani minden hónap 5. napjáig 

az OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató 

a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra 

vonatkozóan a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg. 
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A foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáiról 

 

A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett, állam által elismert, az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő (a továbbiakban: OKJ szerinti) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 

esetén: 

elméleti képzés esetén: 455 Ft/fő/óra; 

gyakorlati képzés esetén: 900 Ft/fő/óra. 

A költségnorma nem tartalmazza az első szakmai képesítő vizsga vizsgabizottságának és 

jegyzőjének jogszabályban meghatározott vizsgáztatási díját, és a vizsgán felmerülő egyéb 

költségeket. 

 

A nem OKJ szerinti szakmai végzettség vagy szakmai képesítés megszerzésére irányuló, a 

felnőttképzési törvény szerint engedélyezett képzés, továbbá a szakmai tevékenység magasabb 

szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítására irányuló képzés esetén: 

elméleti képzés esetén: 455 Ft/fő/óra; 

gyakorlati képzés esetén: 900 Ft/fő/óra. 

A költségnorma tartalmazza az első szakmai záró beszámoló, illetve vizsga díját is. 

 

A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett, az R. 1. § (1) bekezdés b) és f) pontjaiban 

meghatározott képzések esetén: 600 Ft/fő/óra.  

A költségnorma tartalmazza a képzést lezáró első beszámoló vagy vizsga díját is, amennyiben a 

képzés ezzel zárul. 

 

A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett, az R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

képzések esetén (engedélyezett csoportlétszám: min. 9 - max. 13 fő): 750 Ft/fő/óra.  

A költségnorma tartalmazza a képzést lezáró első beszámoló vagy vizsga díját is, amennyiben a 

képzés ezzel zárul. 

 

A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett, az R. 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

nyelvi képzések esetén (engedélyezett csoportlétszám: min. 9 - max. 13 fő): 1100 Ft/fő/óra. 

A költségnorma nem tartalmazza az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának 

alapjául szolgáló vizsgáztatás díját. 

 

Az R. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzések esetén: 

elméleti képzés esetén: 945 Ft/fő/óra; 

gyakorlati képzés esetén: 5925 Ft/fő/óra. 

Kivéve: 
„C” kategóriában vezetésre jogosító engedély megszerzésére irányuló, továbbá mezőgazdasági 

vontatói engedély megszerzésére irányuló képzés esetén a gyakorlati képzés költségnormája: 6300 

Ft/fő/óra; 
„C+E” kombinált kategóriában legalább N3 járműkategóriába tartozó nyerges vontatóból és O4 

járműkategóriába tartozó félpótkocsiból álló járműszerelvényen végzett, vezetésre jogosító 

engedély megszerzésére irányuló képzés esetén a gyakorlati képzés költségnormája: 8665 

Ft/fő/óra; 
„C+E” kombinált kategóriában tehergépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvényen végzett, 

vezetésre jogosító engedély megszerzésére irányuló képzés esetén a gyakorlati képzés 

költségnormája: 7085 Ft/fő/óra; 

„D” kategóriában autóbuszon végzett, vezetésre jogosító engedély megszerzésére irányuló képzés 

esetén a gyakorlati képzés költségnormája: 7700 Ft/fő/óra. 

A költségnorma tartalmazza a jogszabályban meghatározott vizsgadíjakat is. 

 

Megváltozott munkaképességűek képzése esetén az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott 

képzések esetén 1500 Ft/fő/óra. 
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OKJ szerinti szakképesítés, illetve az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére 

irányuló képzés esetén a költségnorma nem tartalmazza a vizsgáztatás díját. Egyéb képzés esetén a 

költségnorma tartalmazza az első záró-beszámoló, illetve vizsga díját. 


