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új/módosított rendelkezések 

hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

2017. évi I. törvény a 

közigazgatási 

perrendtartásról 

 2018. január 

1-től 

 

37/2017. (III. 6.) Korm. 

rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet 

módosításáról 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

18/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

(3) A  Hivatal vezetője megszervezi a  feladatlapok 

sokszorosítását, csomagolását és szállítását. Ennek keretében 

a  feladatlapok csomagolásának megkezdésétől az  írásbeli 

vizsgaidőszak utolsó napján, tizennégy óráig a  Hivatal 

gondoskodik a feladatlapok csomagolása helyszínének élőerős 

fegyveres védelméről.”  

2017. március 

7-től 

Az érettségi feladatlapok csomagolásának 

helyszínét élőerős fegyveres védelemmel kell 

ellátni. 

A 13. § (3) bekezdésében az „Nkt.-ban meghatározottak alapján 

a vizsgatárgyat” szövegrész helyébe az „Nkt.-ban 

meghatározottak alapján a vizsgatárgyat – a szakmai érettségi 

vizsgatárgy esetében a szakmai érettségi vizsgatárgy 

követelményeire vagy annak valamely részére felkészítő 

tantárgyat –” szöveg lép. 

 A megváltozott bekezdés: 

(3) Az írásbeli feladatok javítására - 

vizsgatárgyanként - szaktanárt, a szóbeli 

vizsgáztatásra - vizsgatárgyanként - kérdező 

tanárt (a továbbiakban együtt: vizsgáztató 

tanár) kell kijelölni. Vizsgáztató tanár az 

lehet, aki Nkt.-ban meghatározottak alapján 

a vizsgatárgyat – a szakmai érettségi 

vizsgatárgy esetében a szakmai érettségi 

vizsgatárgy követelményeire vagy annak 

valamely részére felkészítő tantárgyat – a 

vizsgatárgyat a középiskolában taníthatja. A 

vizsgáztató tanári feladatokat - ha az igazgató 

eltérően nem rendelkezik - azonos személy 

látja el. A vizsgabizottság tagjai az elnök és a 

vizsgáztató tanárok. 
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3/2017. (III. 7.) EMMI 

rendelet az emberi 

erőforrások minisztere által 

adományozható 

elismerésekről szóló 

26/2016. (IX. 8.) EMMI 

rendelet módosításáról 

A R. 2. § (8) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki: 

(A miniszter által adományozandó köznevelési díj az oktatási 

ágazatban:) 

„2. Németh László-díj.” 

 A Németh László díj a miniszter által az 

oktatási ágazatban adományozandó 

köznevelési és felsőoktatási díjak közül a  

a miniszter által az oktatási ágazatban 

adományozandó köznevelési díjak közé 

került. 

 
2. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(3) A 2. § (7) bekezdés 1., 2. és 4. pontja szerinti díjak 

köznevelés területéről jelölt díjazottjai esetében a Nemzeti 

Pedagógus Kar elnöke az adományozható díjak számának 

megfelelő számú díjazottra tesz javaslatot, a miniszter által 

normatív utasításban megjelölt személy további egy díjazottat 

javasolhat.” 

 A rendelkezés az Eötvös József, Apáczai 

Csere János és a Trefort Ágoston díjakra 

vonatkozik. 

 

 
A R. 5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: 

„(3b) A 2. § (8) bekezdés 2. pontja szerinti díj tekintetében a 

Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az adományozható díjak 

kétszeresének megfelelő számú díjazottra tesz javaslatot, a 

miniszter által normatív utasításban megjelölt személy további 

egy díjazottat javasolhat.” 

 A rendelkezés a Németh László-díjra 

vonatkozik. 

 

 
A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

 

 A melléklet a kulturális ágazatban adható 

elismerésekről szól. 

 
A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

 

 A melléklet a miniszteri elismerés 

adományázására irányuló kezdeményezés 

formanyomtatványát tartalmazza. 

 

 
A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  A melléklet az elismerésre jelölt 

nyilatkozatait tartalmazza. 
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52/2017. (III. 20.) Korm. 

rendelet a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok 

működésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása  
A 38/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Kormány az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 

45. § (2) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében foglalt 

köznevelési feladatok ellátására Budapest területére kiterjedő 

illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatalát jelöli ki.”  

 

 

 

2017.március 

21-től 

Budapest egész területére kiterjedő 

illetékességgel látja el Budapest Főváros 

Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala a 

következő köznevelési feladatokat: 

1. Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 

csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a 

nevelési-oktatási intézmény működtetése 

nem lehetséges, 

a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet 

esetében az intézményvezető a fenntartó és a 

köznevelési feladatot ellátó hatóság egyidejű 

értesítése mellett, 

b)  a településre kiterjedő veszélyhelyzet 

esetében a jegyző a fenntartó és a köznevelési 

feladatot ellátó hatóság egyidejű értesítése 

mellett, 

rendkívüli szünetet rendel el. 

2. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a 

köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő 

kérelmére szakértői bizottság véleménye 

alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

3. Az iskolába a tanköteles tanulókat az első 

évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi 

központ véleményének kikérésével - a 

köznevelési feladatokat ellátó hatóság által 

meghatározott időszakban kell beíratni.  

https://uj.jogtar.hu/#lbj68id1490099008589cfb5
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63/2017. (III. 20.) Korm. 

rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

köznevelési 

intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) 

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 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosítása  

11/B.  § (5) bekezdésben a „március 31.” szövegrész helyébe 

a „június 30.” szöveg lép. 

2017. március 

21-től 

 

Ha olyan körülmény merült fel, amely a 

minősítő vizsga, a minősítési eljárás 

lebonyolítását akadályozza, vagy ha a 

pedagógus neki fel nem róható okból nem tud 

részt venni, kérelmére az OH új időpontot 

jelöl ki számára.  

Ha előre nem látható, elháríthatatlan oknál 

fogva a minősítés évében már nem lehetséges 

az új időpont kijelölése, legkésőbb a 

minősítés évét követő év március 31. helyett 

június 30-ig terjedő időszakra eső új 

időpontot kell kijelölni. 

 

1140/2017. (III. 20.) Korm. 

határozat a fiatalok 

pályaorientációját elősegítő 

tevékenységek 

támogatásáról  

A Kormány a fiatalok pályaorientációját elősegítő 

tevékenységek támogatása érdekében felhívja 

a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 102 800 ezer 

forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Gyermek és ifjúsági 

szakmai feladatok alcím, 3. Ifjúságpolitikai feladatok 

támogatása jogcímcsoport, 2. Gyermek és ifjúsági 

szakmafejlesztési célok jogcím javára. Felelős: 

nemzetgazdasági miniszter  

Határidő: 

2017. július 

31. 
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1159/2017. (III. 22.) Korm. 

határozat a gyermek és 

ifjúsági gyalogos 

vándortáborozás 

támogatásával kapcsolatos 

feladatokról 

A Kormány – a természetjárás növekvő népszerűségére és 

nevelési, hazafias, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá 

egészségügyi szempontokra tekintettel – támogatja a gyalogos 

természetjárás vándortáborozási formájának újraindítását, 

ennek érdekében: 

1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 

172,224 millió forint többletforrás biztosításáról a központi 

költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 

javára; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: azonnal 

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar 

Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

bevonásával gondoskodjon a  gyalogos vándortáborozás 

kommunikációs feladatainak ellátásáról, és az  ehhez 

szükséges forrás biztosításáról legfeljebb a  tárgyévi 

költségvetési törvényben ilyen célra rendelkezésre álló forrás 

mértékéig; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: folyamatos 

3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont 

szerinti összeg felhasználása tekintetében a  gyermek és ifjúsági 

gyalogos vándortáborozással kapcsolatos feladatok 

megvalósítására kössön támogatási szerződést az Országos 

Erdészeti Egyesülettel; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: azonnal 

4. jelen kormányhatározat közzétételével egyidejűleg 

visszavonja a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás 

támogatásával kapcsolatos feladatokról szóló 1867/2016. (XII. 

28.) Korm. határozatot 

hatályos 2017. 

március 23-tól 
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13/2017. (III. 31.) EMMI 

utasítás a Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Szervezeti 

és Működési 

Szabályzatáról 

1. melléklet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

2017.04.01-

től 

 

 

 
1. függelék A szervezeti egységek feladatai 

A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI IGAZGATÓ 

irányítása alatt működik a Közösségi Integrációs Főosztály: 

Fő feladata a hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek, 

társadalmi csoportok, térségek társadalmi integrációjának 

segítése, támogatása. 

Ezen belül a Felzárkózási Szervezési Osztály Fő feladatai 

(többek között): 

 kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű 

gyermekek koragyermekkori nevelését; 

 támogatja a hátrányos helyzetű tanköteles 

gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi 

integrációját; 

 részt vesz a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás 

kezelésében; 

 pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

nevelésének, illetve oktatásának megszervezéséhez 

és az ellátásukat segítő képességkibontakoztató és 

integrációs felkészítés területén; 

 A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság szervezeti felépítése 

megváltozott. A társadalmi felzárkóztatási 

igazgató irányítása alatt létrejött új szervezeti 

egységek feladatai között vannak a 

köznevelést is érintő feladatok. 
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1184/2017. (IV. 10.) Korm. 

határozat a nemzeti 

köznevelés tartalmi 

szabályozásának 

koncepciójáról és az azzal 

összefüggő egyes stratégiai 

kérdésekről  

A Kormány  

1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 

a  nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának 

koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai 

kérdésekről szóló dokumentum I–II. és IV–V. 

fejezeteiről társadalmi egyeztetést folytasson le;  

Felelős: emberi erőforrások minisztere  

Határidő: azonnal  

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy 

a társadalmi egyeztetés lezárását követően készítsen 

előterjesztést a Kormány részére az új Nemzeti 

alaptantervről;  

Felelős: emberi erőforrások minisztere  

Határidő: 2017. december 31.  

3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 

gondoskodjon az  új Nemzeti alaptanterv alapján 

a  szükséges kerettantervek kihirdetéséről, valamint 

a nevelés-oktatásba történő bevezetéséről.  

Felelős: emberi erőforrások minisztere  

Határidő: 2019. szeptember 1. 

2017. április 

11-től 
A rendelet a Nemzeti Alaptanterv 

elkészítésével és 2019. szeptember 1-jétől 

történő bevezetésével kapcsolatos miniszteri 

feladatokat tartalmaz.  

21/2017. (IV. 26.) FM 

rendelet az óvoda- és 

iskolatej program 

szabályozásáról 

 Hatályos 

2017. április 

27-től azzal, 

hogy 

rendelkezéseit 

a 2017/2018-

as és az azt 

követő 

tanévekre 

vonatkozóan 

nyújtott 

támogatásokra 

kell 

alkalmazni. 

A rendelet az óvoda- és iskolatej programmal 

kapcsolatos szabályokat, eljárásrendet 

tartalmazza 2017/2018-as tanévtől 

kezdődően. 
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103/2017. (IV. 28.) Korm. 

rendelet az állami 

köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként 

részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg 

Központról szóló 

134/2016. (VI. 10.) Korm. 

rendelet módosításáról 

Az 1. alcím a következő 3/A. §-sal egészül ki: 

3/A.  § (1) A tankerületi központ hazai vagy európai uniós 

forrásból származó költségvetési támogatásból megvalósított, 

hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött, építési 

vagy bontási tevékenységet is tartalmazó, építési beruházással 

kapcsolatos 

a) tervezési, 

b) műszaki engedélyezési, 

c) kivitelezési, 

d) műszaki ellenőrzési 

feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság) bevonásával látja el. 

(2) A  Társaság az  (1)  bekezdés szerinti feladatok 

vonatkozásában a  tankerületi központ mint ajánlatkérő 

meghatalmazása alapján közfeladatként térítésmentesen 

beszerzési, közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, amely 

alapján a tankerületi központ jogosult az eljárás nyertes 

ajánlattevőjével szerződni. 

(3) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerint jogosult 

a Társaság bevonására az (1) bekezdésben nem nevesített 

építési tevékenységek esetén is. 

(4) A  Társaság a (2)  bekezdés szerinti feladatainak ellátásához 

szükséges forrást az  állami infrastruktúraberuházásokért 

felelős miniszter és az  oktatásért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium költségvetési 

fejezetéből kell biztosítani. 

2017. április 

29-től 

A tankerületi központ hazai vagy európai 

uniós forrásból származó költségvetési 

támogatásból megvalósított, hatósági 

engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött, 

építési vagy bontási tevékenységet is 

tartalmazó, építési beruházással kapcsolatos 

egyes feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési 

és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság bevonásával látja el. 
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8/2017. (V. 17.) NGM 

rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések 

szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet 

módosításáról 

A 2. melléklet módosult. 2017. május 

18-tól 
A Kozmetikus, az Irodai titkár megnevezésű 

szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeiben, valamint a Kis- és 

középvállalkozások ügyvezetője I. és a Kis- 

és középvállalkozások ügyvezetője II. 

megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai 

és vizsgakövetelményeiben történt változás. 
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2017. évi XLIV. törvény 

egyes törvényeknek 

a hivatalos statisztikáról 

szóló 2016. évi 

CLV. törvény 

végrehajtásával összefüggő 

módosításáról 

47. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

módosítása  

A  87.  §-a a  következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) 

A  komplex szakmai vizsga adatait a  Központi Statisztikai 

Hivatal részére – a  hivatalos statisztikáról szóló 2016.  évi 

CLV.  törvény (a  továbbiakban: Stt.) 28.  §-ával összhangban 

a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges 

mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas 

módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi 

Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. 

Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 

28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban 

kell rögzíteni.”  

A 93. § helyébe a következő rendelkezés lép: „93. § (1) 

Ez a törvény a) a fiatal személyek munkahelyi védelméről 

szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek, b) 

a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 

2006/123/EK európai parlamenti és tanács irányelv 9–

11. cikkének való megfelelést szolgálja. (2) Ez  a  törvény 

az  európai statisztikákról és a  titoktartási kötelezettség hatálya 

alá tartozó statisztikai adatoknak az  Európai Közösségek 

Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 

1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és 

az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának 

létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 

223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.” 

2017. június 

2-től 
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48. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(Nktv.) módosítása  

A  26. alcím a  következő 44/C.  §-sal egészül ki: „44/C.  § A 

44.  §-ban felsorolt adatokat – a  44.  § (5)  bekezdés 

i)  pontjában meghatározott adatok kivételével  – a Központi 

Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 

2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28.  §-ával 

összhangban a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, 

az  ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi 

azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és 

azok a  Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra 

felhasználhatók. Az  átvett adatok körét és az  adatátvétel 

részletszabályait a  Stt. 28.  §-ában meghatározott 

együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.”  

Az Nktv. a következő 101. §-sal egészül ki: „101.  § Ez 

a  törvény az  európai statisztikákról és a  titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak 

az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő 

továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, a  közösségi statisztikákról szóló 

322/97/EK tanácsi rendelet és az  Európai Közösségek 

statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 

89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 

rendelkezéseket állapít meg.” 

  

 

 

 


