
 
 
A Magyar Közlöny 178. számában 2015. november 19. napján kihirdetésre került az oktatást szabályozó egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet. 

 

A változás érinti a 

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendeletet, 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendeletet, 

 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó 

ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 

felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendeletet, 

 A felsőoktatási minőségértékelés- és fejlesztés egyes kérdéseiről szóló19/2012. (II. 22.) Korm. rendeletet, 

 A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes 

kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 

rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, 

 A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) 

Korm. rendeletet, 

 A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. 

rendeletet, 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, 

 A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletet, 

 A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendeletet, 

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendeletet, 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletet, 

 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 

szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletet, 

 A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendeletet. 

 

A módosító kormányrendelet alapján a köznevelést érintő legfontosabb változások: 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

kiegészül a 12/A. §-sal.  

A változás 2015. november 27-től 2015. december 31-ig tartó hatályossággal átmenetileg lehetőséget 

ad a szakértők és szaktanácsadók költségtérítésének kifizetésére. Ennek értelmében a szakértői és a 

szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógusnak költségtérítés jár, amelynek mértéke alkalmanként 

tízezer forint. A szakértőnek – alapesetben - a jogos költségeit nem kell bizonylattal igazolnia. Abban 

az esetben viszont, ha nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben lát el szakértői 

feladatot a pedagógus, akkor bizonylattal igazolt, jogos költségei megtérítésére is igényt tarthat. Az 

Oktatási Hivatal által szervezett szaktanácsadói feladatokban résztvevő szaktanácsadó pedagógus 

kizárólag a bizonylattal igazolt költségeinek megtérítésére jogosult, alkalmanként legfeljebb tízezer 

forintig azzal a kivétellel, hogy a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó, továbbá a Gyvt. hatálya 

alá tartozó intézményben szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus igényelheti a tízezer forintot 

meghaladó, bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését is. 

A 2016. január 1-jétől hatályos változás a 12/A. § előírásai helyébe új rendelkezést vezet be. Ennek 

értelmében a szakértőnek alapesetben is bizonylattal kell igazolnia a felmerülő költségeit. A szakértői 

és szaktanácsadói költségtérítés mértéke marad ugyan alkalmanként tízezer forint, azzal a megkötéssel, 

hogy ez a költségtérítés legmagasabb összege.  Változatlan a kiegészítő rendelkezés, amely szerint a 

nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben 

szakértői, valamint az Oktatási Hivatal által szervezett szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus 

igényelheti a tízezer forintot meghaladó, bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését is. 

 2016. július 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pest megyei megyeközponti 

tankerületének székhelye megváltozik, és Cegléd helyett Érden fog továbbműködni.  

 


