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Tov各bbk6pz6si program

A Nemzeti k6zneve16sr6l sz616 201 1. ivi CXC. T6rv5ny ( a tov創obiakban :

露盤‡詰結託崇蒜嵩‡霊露語
SZePtember l ‑t61 2023. augusztus 3 1 ‑ig terjed6 id6tartam紅a az al細biak

SZerint k6szitem e16.

A to「履bbkepz6si program c61ja:

Az 6vodapedag6gusok tovfbbk5pz6si rendszer5nek kialakitdsa 6s
皿葺k6dtetese ,
Az orsz毎OS tOV各bbk5pz6si j egyz6kr6l va16 tov細bk6pz6sek kivalasztdsa,
amely biztositja az egy6n fej16d6s6t 6s az 6voda c61kit〔iz6s6nek
megva16sitas各t.

A量taIanos r6sz

A fermtart6 feladata:
Az R. 1.§ (2) bekezdese alapj各n elfogadja az 6vodavezet6 altal elk6szitett

toval)bk6pz5si progranot a tov叙)bk5pz5si id6szakot mege16z6 6v m各rcius

15‑さig,
A tov各bbk5pz6si program fel軸vizsgalatara 6vente egy alkalommal

kerulhet sor a femtart6val egyeztetve.
/ R. 1.§.(7) alapjin a femtart6 meghatまrozhatja azokat a szakvizsg各ra

t餌5n6 felk5szu嶋seket 6s tov各bbk6pz6seket, amelyeken va16 r6szv6telhez

tamogatdst ny句t.
/ R. 1.§. (8) bekezd5se alapj各n ellen6rzi: a tOV創obk5pz6si program 5s a
beiskol各zdsi terv v6grehajtdsinak t6rv6nyess6g6t, a k61ts6gvet6s terh6re
VOnatkoz6 k6telezetts6gv各11al各s szabalyainak betartas各t, a tOVabbk5pz6si

PrOgram 5s a beiskolazdsi terv, Valamint a pedag6giai program
6sszhangj各t

Az 6vodavezet6 feladata:
/ R. 1.§・ (1) bekezd5s5ben foglalt feladatok v6greh却続ra a pedag6giai

PrOgram figyelembev6te15ve1 6t 6vre sz616 toval)bk6pz6si programot
k6szft, melyet a neve16test捌et 5s a k6zalkalmazotti tanacs v51em5nyez6se

utin elfogaddsra a R. 1.§ (2) bekezd6s6ben meghatarozott id6pontig
bete千j eszt a femtart6nak,

/ A tov叙)bk6pz6si program ‑ femtart6val egyeztetett ‑ m6dos王t各s壷a 6vente
egy alkalommal ker廿lhet sor,

/ R. 1.§ (3) bekezd6se al軸in az 6vodavezet6 egy neve15si 6vre

beiskolazdsi tervet k5szit, amit a szakmai munkak6z6ss5ggel k6z6sen
dolgoz ki minden 5v m各rcius 1 5‑6ig a tov創)bk6pz6si program

V6greh砧tdsdra. Amemyiben a k5pz6sek szervez5s6ben valtozds t6rt6nik a

beiskolazdsi tervet minden 6v szeptember6ben m6dositani ke11,
/ az 6vodavezet6 biztos垂直hogy az Nkt. 62.§ (2) (3) (4) (5) bekezd6s6ben

foglalt t rv5nyess6gi e16irasok a tovabbk6pz6s megtervez6se,
megszervez5s5re 6s v6grehajtdsa sorin ne s轟的enek.
/ A tov創obk6pz6si programot, a beiskolaz各si terveket, a hozz各tartoz6
k6relmeket, tandsitvinyokat 6s a finansziroz各sra vonatkoz6

elsz各molasokat az 6vodavezet6 tar匂a nyilvin.

(Megjegyz6s: a 326/20 1 3.(VⅡI.30) Kom. rendelet hatalyba 16p6s6vel
megsz茸nt a 120 6r各s tovabbk5pz6si k6telezetts6get te職es王t6

6vodapedag6gusok sz各m缶a fizet5si kateg6ri金k k∂z6tti v釦akozdsi id6 egy
6vvel tc蒔n6 cs6kkent6se.)

Tov各bbkepz6si k6telezetts6g te獲jesit6se:

[Nkt. 62.§.(2) (3 (4)] 5s azNkt.97.§ (16)

/ Az els6 min6s圭tさs e16tt a tovをbbk5pzds k細工ez6.
/ Mentes廿l a tovabbk6pz5s k6telezetts5g a16l, aki bet61t6tte az 55・ 5let5vet・

Pedag6gus II , Mesteapedag6gus fokozatban 15v6 6vodapedag6gus eggyel
alacsonyabb fokozatba kerul, ha a Pedag6gus I. fokozatba 15p5st k6vet6
kilencedik neve15si 6v v5g5ig 6nhib勾引o61 nem teUesiti tov各bbk5pz5si

k6telezetts5g5t.
/ Tovめbk車zdsi k6telezetts5g te面es王t5se szempon拒b61 csak olyan
tov各bbk6pz6s vehet6

figyelembe, amelynek progra両al az oktat各s6rt

fele16s miniszter j6v紬agyta 6s a program alkalmaz各s紅a enged51yt adott.

/ A pedag6gus a pedag6gus munkak6r bet61t5s6re JOgOSit6

oklev61

megszerz6s6t k6vet6 7. 6v szeptember h6nap els6 munkan祖iat61 vesz r6szt

a 7 6venk5nti tov創obk6pz6sben.

/ Az R. 23.§ (2) bekezd6s ala鼠jin lehet6s6g van a fels削bk心iskolai
V5gzetts6ggel rendelkez6

a neve16

5s oktat6

munk各t k6zvetlenul

Segit6munkak6rben foglalkoztatottak tov各bbk6pz6 sbe va16

bekapcso16das各ra is. Amemyiben ebben a tov細bk5pz5si ciklusban ilyen
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dolgoz6nk lesz, 6s valamennyi 6vodapedag6gusunk r6sz6re biztositott a
tovabbk6pz6s, 6k is k6relmezhetik a tov創)bk6pz6sben va16 r6szv6teluket.

R6szletes szabalyok
A tov各bbk6pz6si program 4節r6szb61糾1.

a) A szakvizsg各ra vonatkoz6 alapprogran

b) A tovfbbk6pz6sre vonatkoz6 alapprogram

C) A finanszfrozdsi alapprogram
d) A helyettesit6sre vonatkoz6 alapprogram
A tov釦)biakban az a) 6s a b) bekezd5sekhez kapcso16dva fogalmazzuk meg a c)
6s a d) pontban meghat紅ozottakat.

1. A szakvizs掌るra vonatkoz6 alDrO蜜ram

R: [ 10.§.(l)(2)(5); 12.§. (1); 14.§.(1)]

A s童akvizsga hoz魂鉦u az alap esi meSterk5pzesben szerze供ismeretek,
j各rtass各gok meg可itas組oz, elm61yit6s6hez, kieg6szit5s6hez, mely a Nemzeti
fels6oktatdsr61 sz616 t6rv6ny szerinti a szakiriny心tovabbk5pz6s keret5ben

t6rt6nik, igy arra e t rv5ny rendelkez6seit kell alkalmazni.
Pedag6gus szakvizsga kiz壷6lag olyan szakirinyd tov創obk6pz6s, melynek k6pz5si

idQje 4億l〔iv, SZakdolgozat k5sz壬t6se 6s megv6d6se k6telez6.

A 201 8‑2023.ivi tovabbk6pz5si ciklusban az 6vodapedag6gusok sz各m各ra (k6t
6vente legf坤ebb 2 fo) a pedag6gus szakvizsga elv6gz6s6re csak az a11ami
nomativ t各mogatds biztositdsa eset5n van lehet6s6g.

Azt, hogy az adott neve16si 5vben ‑拙ami nomativ t各mogatds me11ett ‑, milyen

tanfolyamokat lehet elkezdeni iuetve elv5gezni, a t缶gy5vben elk5szftend6
beiskolazasi tervben kell r6gziteni, aZ akkor rv6nyes tov各bbk6pz5si jegyz5k

alapjin. @z vonatkozik mind a szakvizsg癌a e16k6sz王t6

mind az egy5b

tovabbk5pz5sekre. )
A t紅gy 5vben elv6gezhet6 tanfolyarmak szinkronban kel=emi az 6voda
C61kit茸z6s6vel, a Pedag6giai progranmal.

T6bb jelentkez6 eset5ben prioritast 51vez, aki az Ovodai neve15s orsz蒔OS

alapprogran直ban meghat缶ozott tev6kenys6gi form各khoz kapcso16d6
SZakvizsg各ra j elentkezik.
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M各sodik helyen vessztik figyelembe a jelentkez6s6t, aki K6zoktat各s vezet6i
SZakvizsg紅a j elentkezik.

Aki szakvizsgal tett, megSZerZ5s鉦ek id6pon軽t61 sz金m与tott 7 ivig nem kell r5szt
Vemie a tov創)bk5pz6sben.

Szakvizsgdra t6rt6n6 r6szv6te量szervez6se, a jelentkez6s m6dja

R・ 3・§・(1);13・ §・14・§・ (1)(2) (4)(5)(7)]

Amak a pedag6gusnak a jelentkez5se fogadhat6 el, aki rendelkezik megfele16
Pedag6gus v6gzetts6gge1 6s legalabb harom 6v szakmai gyakorlattal.
A szakvizsg紅a t6rt6n6 felk5sz廿16sbe, illetve a tov細bk6pz5sbe
/ az 5rdekelt jelentkez6se 6s v各laszt各sa, illetve

/ a munkaltat6 rendelkez6se alaI拒n lehet bekapcso16dni.

A jelentkezds m6(殉・
‑

6vente, m各rCius 13‑ig ajelentkez6si lap kit61t6s5vel (mel15klet)

‑

Ajelentkez5si lap 6s a beiskol各z各si terv tartalmazza:

●

N6v, lakcim

●

Alapk5pz5sben szerzett v6gzetts6get, SZakk6pzetts6get

●

Munkak6r6t

●

Szakmai gyakorlatinak idc蒔t 5s hely6t

●

Hovajelentkezik

●

V各rhat6 t各vol15ti id6

●

Leigazolt 6raszam

●

Milyen v5gzetts5get ad

A j elentkez5s akkor 6rv5nyes, ha ahhoz a munkaltat6 ir各sban adta hozz(拒ruldsal.

(mel15klet)
A hozz匂drulds呑It6telei beiskoldzdsi tervbe va16呑んGtelr6l: R: 6.§. (5)
●

Az 6vodapedag6gus megfelel a tovabbk6pz6si felv6tel k6vetelm6nyeinek

●

Akinek r6szv6te15t a munk各ltat6 elrendelte

・ Akinek a tov細bk6pz6sben va16 r6szv6tel a min6sit6shez sz廿ks5ges
●

Seg王ti a pedag6giai programunk v6grehajtas各t

●

Az 6vodapedag6gus t各vo116te helyettes王t5ssel megoldhat6

●

A neve15si 6vben a meghatarozottnal t6bben jelentkeznek tovabbk6pz6sre,

e16nyben r6szesul az alabbi sorrend szerint az:
‑

akinek k6t 6vn61 kevesebb id6 all rendelkez6s6re a h6t 6venk6nti

tov細bk5pz6s te面esit6s6hez
‑

aki negyvenedik 61et6v5t bet61t6tte
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ー

aki 6vod各nkban a jelentkez6k k6z廿l a legt6bb munkaid6vel

rendelkezik
‑

aki eddigi te巧esitm5ny5rt6ke16se ala蝉n legink細b megfelel

‑

akit a szaktandesad6javasol

A be話olあdsi tervben valc;呑ll,Gtelr6l vGlem67yt mOnd.・

‑ a SZakmai vezet5s

‑ aKT eln6k
A beiskoldzdsi tervbe va16脅Iv細lr6lあnt az c5γ0ゐvezet6 ds綴sban
Grtes紡a jelentkezdi.

Finanszirozdsi alprogrami
R: 1・§(6); 16.§.(1) (2); 17.§.(1)細(11)]

A/ Szakvizsg鉦a vonatkoz6 alprogramhoz

A pedag6gus toval)bk6pz5s az a11ami k6zneve16si k6zfeladat‑ellalas keret6ben
t6rit6smentes.
A k61ts6gekhez hozz弾rul a k6zponti k61ts5gvet5s, a femtart6 6s a munk各ltat6.

A munkaltat6 a femtart6va1 5vente egyszer egyeztet6st kezdem6nyez az adott
6vben tov放)bk5pz6sre fordithat6 k61ts6gekr61.

Ennek keret5ben anap圭that6 meg,
●

a k5pz6sben r6sztvev6 pedag6gusra 6s amak helyettesit5s5re fordithat6

k61ts6g.
●

utaZdsra, SZ各llasra 6tkez6sre valamint tank6nyvre ford王that6 k61ts6g

Ezut各n ke11 elk5sziteni az adott 6vre lebontva a beiskolaz各si tervet, a fent

meghat各rozottak figyelembe v5te16vel.

Amemyiben a munkaltat6 hozz牟商rul a k6nyvek 5s egy6b seg5danyagok
megv6te16hez,心gy azok az 6voda tul砧don各ba kemlnek.

A hozzaj紅ul各s m6rt6ke fugg a tov各bbk6pz6s id6tartama壷l. Aki szakvizsg各ra
k6szul, aZ kapja a legt6bb hozzaj各ruldst.

Ertelemsze脆en a t6bbiek id6ar各nyosan kevesebb hozz勾証ul各sban r5szesulnek.

Ha a tov叙)bk6pz5s a pedag6gus min6sit6s6hez sztiks6ges a r5szv6teli dij teHes
6sszege丘nanszirozhat6.

A femtart6 meghat各rozhatja azokat a szakvizsgara t6rt5n6 felk6szIt6seket,

amelyeken va16 r6szv6telhez t各mogatdst ny可t.

A szakvizsg各hoz sztiks6ges fedezetet paly各zatb61 is lehet biztositani.
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Helyettesit6si alprogram (R: 1.§ (6)]

A/ Szakvizsg缶a vonatkoz6 alprogramhoz
A szakvizsgara va16 jelentkez5s elfogadds釦胤figyelembe vessztik azok

id6pon碑, id6tartam各t. E16nyben r6szes坤ik azokat, akik:
一

‑

nem ig5nyelnek helyettes王t6st

a legkevesebb helyettes王t6st ig6nyelnek,

A helyettesit6st, ‑ anemyiben sz廿ks5ges ‑ aZ 6vodavezet6 csoportban t6rt6n6

helyettesit5s6vel, Vagy tulmunkival ol句a meg.

Amak, aki a beiskolazdsi tervben szerep16 szckvizsgai k5pz6sen vesz r6szt, 6s
helyettesit5s5re nincs szuks6ge, r6szv6teli d的5s k61ts6gei kifizet5s5hez hozza

kell jdrulni, melynek minimalis md壷ke a neve16si 6vben helyettesit5s c6匝b61
egy szem51yre atlagosan ford王tott 6sszeg. (Kiv5ve, ha a pedag6gus
td正tesmentesen vesz r6szt a k6pz6sen.)

2. A tov各bbkepz6sre vonatkoz6 alDrOgram:

R: 6.§. (1) 5.§.(3) (4)(5)(6) (7)

A tovabbk6pz5s h5t 6v alatt legal各bb 120 6rai foglalkoz各son va16 r5szv6tellel, 6s

az e16irt tanulminyi k6vetelm6nyek teHesit6s6vel va16sul meg.
A R: 6§, (1 ) al垂直n 6vodinkban minden pedag6gus 6voくhapedag6gusi

munkak6rben dolgozik.

Szakmai me出王t6 k6pz6s lehet: R:. 5.§ (2) (3) bekezd6s a) b) pontj創Jan
felsoroltck, Valamint a Kom.rendelet 6.§ (1 ) bekezd6se

●

Akkredit各lt tov細bk6pz6s, melynek id6tartama lehet 30, 60, 90, 5s 120

6ra.

Neve16si 6venk6nt:
‑ egy fe1 6vben, egy id6ben max血um 3 6vodapedag6gus vehet r6sz
●

Nem akkreditalt tov創obk6pz5s.
王gy a h6t 6venk6Ilti tov創)bk6pz6s legfeU ebb huszon6t szaza16ka

te匝s組et6. A nem akkredit餌tov釦)bk5pz5s id5tartama minimum 6t dra,
de kevesebb harminc 6r各nal.

A nem szervezett, a SZakmai felk6sz廿1ts5g gyarapitasat, k5pess5g f匂leszt5s6t

c6lz6 tev6kenys6ggel (a tov叙)biakban:塾軽pz6s), amely megva16sulhat m各sok
tapasztalata,inak meg宜gye16s6vel vagy munkafomak, e担r各sok, teChnik各k,
m6dszerek saj at gyakorlatban va16 kipr6baldsava1 6s bemutatdsaval・
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Onkepz6snek min6s的静k
/ m各sok csopor坤Jan tdrt5n6 hospit各last. Ez a neve16si 5vben a neve16si

6vnyit6卸ekezleten a munkatervben, a munkak6z6ss5gi munkatervekben
ke捕l megha給rozdsa bels6 tovabbk6pz5s keret6ben a k6vetkez6k szerint:

ki, mikor, mit, memyit, melyik 6vodapedag6gusn各l.
A hospitalas elv6gz6s5t, amak 6ra sz各m各t, a bemutat6t tart6

6vodapedag6gus 6s az 6vodavezet6 igazoHa le.
/ mdsik 6vod創oan tett hospitalas, illetve szakmai e16ad各son va16 r5szv5tel.

Emek enged61yez6se a vezet6‑ helyettes feladata. Az ezeken va16
r6szv6tel k61ts5get ig6nybe vev6 helyettesit6ssel nem enged61yezhet6.
A r6szv6tel igazolas各t a bemutat6 illetve az e16addst szervez6t61 ke11

k全mi.
A jelentkez6s m6∠ガa.・

> Eveute, mdrcius 13‑ig ajelentkez6si lap kit61t6s5vel (mel16klet)
> A jelentkez6si lap 5s a beiskolまz各si terv tartalmazza:

●

N5v, 1akcim

●

munkak6r6t

●

tOV紋)bk6pz6s megje1616s6t

●

Varhat6 t各vollev6 id6t

・ V各rhat6 kezd6 6s be珂ez6 id6pont
・ Le圭ga星olt eras姦m
・ Milyen v6gzetts6get ad

・ A helyettesit6s ren華t

A vezet6 a beiskolazdsi tervbe t6rt5nt felv6telr61, Vagy e山asit各sr61 irasban

6rtesiti a j elentkez6t.

A beiskoldzdsi tervbe l,al6本初Gtelj訪tGtelei: Olyan tovabbk5pz6s valaszt各sa

(tov細bk6pz6si n6vj egyz6k) amely:
・ Segiti az 6vodai neve15si program min61 jobb szinvonalon t餌5n6
megva16sitas各t

・ Segfti a gyemekek k6pess6g5nek di舐nencialt, egy6ni f匂leszt6s6t
・ Segiti az inkluziv pedag6gia alkalmazdsat

・ Amelyik a legintenz王vebb
●

A dolgoz6 tivol16te helyettes王t5ssel megoldhat6

・ Akinek a h6t 5venk6nti tov創obk5pz6s tebesit5s6hez kevesebb idiie van
h各tra

・ Aki a szakvizsg創)a besz各mithat6 tov銃)bk5pzdsre jelentkezik

. Akinek a tovabbk6pz5st a szaktandesad6 vagy a szak卸6 javaso巧a

・ Akinek a tov細bk6pz5s a min6s王t6s5hez szuks6ges
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Ugyanabban a k6pz6si id6szakban (neve16si 5v fe15ve alatt) a r6sztvev6k szまma

nem haladhatja meg a 3 fot.

Kiv6tel, ha az eg6sz neve16testiilet r6szt vesz egy napos k6pz5sen, Vagy
k6pz5sen, amelynek csak egy napja esik munkanapra.
Ha nincs szakvizsg紅a jelentkez6,心gy a toval)bk6pz5seken a r6sztvev6k sz各ma 5

f6 1ehet.
Neve16testt11eti k6pz6s akkor tarthat6, ha a tov細bk5pz6s tebes m卸6kben
biztosithat6 a neve15si sz廿mapok ig5nybe v6te16vel, Vagy neVe16si id6n kiv廿l.

A beiskoldzdsi teIγbe val(5脅Ive寝lr6l,・

‑ a SZakmai vezet5s v51em5nyt mond

‑ a KT eln6k (v5lem6ny nyilvinit)
‑ aZ int5zm6nyvezet6 d6nt

Finanszirozdsi alprogrami
看R: 1.§(6); 16.§.(1) (2); 17.§. (1)‑(11)]

B/ Tovabbkepz6sre vonatkoz6 alprogramhoz
A pedag6gus tov各bbk6pz6s az a11ami k6zneve16si k6zfeladat‑ellat各s keret6ben

t5rit6smentes.
A k61ts6gekhez hozz牽iarul a k6zponti k61ts6gvet5s, a femtart6 6s a munkaltafo.

A munkaltat6 a femtart6va1 5vente egyszer egyeztet5st kezdem5nyez az adott
6vben tovabbk6pz6sre fordithat6 k61ts6gekr61.
Ennek keret6ben拙apithat6 meg,
・ a k6pz6sben r6sztvev6 pedag6gusra 5s amak helyettesIt5s6re fordithat6

k61ts6g.
・ utaZ各Sra, SZa11asra 6tkez6sre valamint tank6nyvre ford王that6 k61ts6g
Ezut各n kell elk6szfteni az adott 6vre lebontva a beiskol各z各si tervet, a fent

meghatarozottak figyelembe v6te16vel.
Amemyiben a munk各ltat6 hozz(拒rul a k6nyvek 5s egy6b seg6danyagok
megv5te16hez,心gy azok az 6voda tuleddon細a kehulnek・

A hozz卸rulas m6rt6ke fugg a tov叙)bk5pz6s id6tartamat61. Aki 1 20 6rds
tov各bbk5pz5sen vesz r5szt, aZ kapja a legt6bb hozz女帝rul缶st a szakvizsg各hoz
Va16 t各mogat各s utin.

血elemsze描en a t6bbiek id6arinyosan kevesebb hozz卸ruldsban r6szes蘭nek.

Ha a tov鮎)bk5pz6s a pedag6gus min6s王t5s5hez sz也ks5ges a r6szv5teli d竜teUes

6sszege finanszirozhat6.
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A femtart6 meghat紅ozhatja azokat a tov叙)bk6pz6seket, amelyeken va16
r6szv5telhez tamogatdst ny可t.

A tov創obk6pz5s sz廿ks6ges fedezet6t p各ly各zatb61 is lehet biztos王tani.

He獲yettesit6si alprogram ([R: 1.§ (6)]

B/ Tov各bbkepz6sre vonatkoz6 alprogramhoz

A tov細bk6pz6sekre, Va16 j elentkez5s elfogadas各n各l宜gyelembe vessztik azok

id6pon匂負id6tarta皿鉦E16nybe典rうs星e的韻宣量Ok蜜t,貧k圭k:
‑

nem igenyelnek helyettesit6st

‑

a legkevesebb helyettesit6st ig6nyelnek,

A helyettes王t6st, ‑ amemyiben sz廿ks6ges ‑ aZ 6vodavezet6 csoportban t6rt6n6

helyettesit5s5vel, Vagy tulmunk各val o埋a meg.

Amak, aki a beiskol各zdsi tervben szerep16 tov細bk5pz5sen vesz r5szt,
helyettes王t6s6re nincs sz茸ks5ge, r6szv5teli (坤a 6s k61ts5gei kifizet6s5hez hozz各

ke11 j各rulni, melynek minim各lis m6rt6ke a neve16si 6vben helyettesit6s c6巧各b61

egy szem61yre atlagosan forditott 6sszeg. (Kiv6ve, ha a pedag6gus
t5rit5smentesen vesz r6szt a tovabbk6pz5sen.)

Vissza範zet6si k6te賞ezetts6g:

A pedag6gus a r各forditott a tov各bbk6pz5si k61ts6get k6teles visszafizetni:

‑ ha 6n hibajal)6l nem teUesiti, a k6vetelm6nyt,
‑ Az R: 17. §. (10) bekezd6s ala血in mentesul a vissza宜zet6si k6telezetts6g a16l

az, aki igazo職a, hogy mdsik k6zneve16si int5zm5nyben, illetve a k6zneve15s
irinyitds各ban helyezkedett el, 6s folyta匂a a tovat)bk6pz6st, illetve a pedag6gus‑
SZakvizsg各ra va16 felk6szu蒔st.

‑ Az R: 17.§ (9) a vissza宜zet6sre vonatkoz6 rendelkez6seket alkalmazni kell

abban az esetben is, ha a (8) bekezd6sben meghatdrozott id6n belul a

munkavalla16 a munkaviszonyat, a k6zalkalmazott a k6zalkalmazotti
JOgVISZOnyat megSZ楓nteti, Vagy a munkaltat6 munkav拙a16 eset5n a

munkaviszonyt rendkivuli felmondassal, k6zalkalmazott eset6n a
k6zalkalmazotti j ogviszonyt nem megfele16 munkav5gz6s miatt felment6ssel
megsz廿ntette.
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Z各radek;
A tov各bbk5pz6si programot a neve16testtilet v5lem6ny6nek kik6r6s5t k6vet6en a

femtart6 foga句a el.

Ezt a m6dositott tov到?bkさpzesi progr負mot a neve16tes冊Iet meg圭smerte 6s a
201 7. janu各r 1 8‑in tartott 6rtekezleten nyilt szavazdssa= OO%‑ban v61em6nyt

nyi lvinitott.

Jelen program 201 8. szeptember l‑6n 15p hatalyba, eZZel egy id6ben a 2013.
Okt6ber 5 ‑6n elfogadott program hat各lyat veszti.

Debrecen, 2017. janu各r 18.

Ph.

(

墓園霞岳閏図星害
Potomai Mまrta

6vodavezet6

k6zalkalmazotti tanゑcs eln6ke
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