
AZ EMMI VÁLASZA DR. GYIMESI LÁSZLÓ MZTSZ F ŐTITKÁR 
TOVÁBBFOGLALKOZTATÁSSAL ÉS NEM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ 

ISKOLA FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIRE 

 

Tisztelt Dr. Gyimesi László! 

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak írt továbbfoglalkoztatással és nem állami 
fenntartású iskola finanszírozásával kapcsolatos kérdéseire válaszul az alábbiakról 
tájékoztatom: 

1. „Az 1700-as Kormányhatározat az óraadó zenetanárokra vonatkozó módosítása megjelenik 
szeptember előtt?”  

2013. szeptember 3-án jelent meg a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 
szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való 
végrehajtásáról szóló 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat a Magyar Közlönyben. A Korm. 
határozat rendelkezései szerint nyugdíjas tanárok megbízási szerződéssel (óraadó) való 
foglakoztatásához a Kormány véleményének kikérése a jövőben is szükséges. 

„A Kormány 1599/2013. (IX. 3.) Korm. Határozata a közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elvekr ől szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. Határozatnak az oktatási, a 
szakképzési területen való végrehajtásáról 

1. A Kormány elrendeli, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pont 1.9. alpontjától 
eltérően, hogy ha azt a költségvetési szerv különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége 
indokolja, az állam által fenntartott szakképző iskolában szakmai elméleti vagy szakmai 
gyakorlati tantárgyat oktató foglalkoztatására, illetve az alapfokú művészeti 
iskolábanzeneművészeti ágon vagy a művészeti szakképző iskolában folyó zeneművészeti 
nevelés-oktatásban óraadóként való foglalkoztatásra irányuló megbízási szerződés 
létrehozásáról a költségvetési szerv vezetője a Kormány véleményének kikérését követően 
dönthet a Határozat 1. pont 1.8. alpontja szerinti megbízási szerződés létrehozásáról, azonban 
annak időtartama nem haladja meg az egy évet. 

2. A Határozat 

a) 1. pont 1.3., 1.5., 1.7., 1.9. és 1.11–1.14. alpontjában a „pont” szövegrész helyébe az 
„alpont” szöveg, 

b) 1. pont 1.4., 1.7. és 1.9. alpontjában a „pontot” szövegrész helyébe az „alpontot” szöveg 
lép. 

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök” 
  

2. „A nem állami fenntartású művészeti iskolák finanszírozása hogyan alakul szeptembertől?” 



2013 szeptemberében a nem állami fenntartású iskolák még a korábbi szabályok szerint 
kapják meg a támogatást. 2013. októbertől pedig az új szabályok szerint, amelyek elfogadása 
még folyamatban van (szeptemberben tárgyalja a Kormány és a Parlament). alapítványi 
fenntartású iskola októbertől bértámogatást fog kapni, a részletszabályok majd csak az 
elfogadást követően lesznek ismertek. 

2013. szeptember 6. 
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