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A köznevelést érintő fontosabb jogszabályok/jogszabályváltozások  
2016. október 1-től 2017. február 15-ig! 

Tisztelt Főigazgató Asszony! Tisztelt Főigazgató Úr! 

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! 

Tisztelt Tagintézmény-vezető Asszony! Tisztelt Tagintézmény-vezető Úr! 

Tisztelt Óvodavezető Asszony! Tisztelt Tagóvoda-vezető Asszony! 

Immár az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központja Hírlevelének 2. számát olvassa 

kedves vezetőtársam, amely a 2016/2017. tanév első félévében történt, a köznevelést érintő, rendkívül sok 

jogszabálymódosítás követésében, megértésében kíván segítséget nyújtani.  

Jogszabályfigyelő összeállításunk tartalmazza a megjelent jogszabály számát, címét, az új, illetve módosult 

rendelkezéseket, a hatályba lépés, illetve hatályvesztés időpontját. A nem kizárólag közneveléssel 

kapcsolatos jogszabályoknak csak a köznevelést érintő részeit emeltük ki.  

Az utolsó oszlopban összefoglalást adunk az adott rendelkezés módosításának lényegéről, ha az túl hosszú, 

vagy ha arra a jogszabályi hely puszta elolvasásával nem derül fény. 

A megfigyelt időszakban a Kormány több országos stratégiát fogadott el kormányhatározattal, melyeknek 

csak a közneveléssel kapcsolatos részeire tér ki e dokumentum. 

Őszintén remélem, hogy Hírlevelünkkel segítséget tudunk nyújtani a köznevelést érintő jogszabályok 

tengerében való könnyebb eligazodáshoz. 

Salgótarján, 2017 februárjában 

 Selmeczi Zoltán 
 főosztályvezető 
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1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

A cselekvési terv köznevelést érintő fontosabb vonatkozásai: 

I. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK SIKERES TÁRSADALMI 

INTEGRÁCIÓJÁHOZ SZÜKSÉGES KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 

1.2. A korai gyermekkortól az ifjúkorig tartó célzott fejlesztésekkel, intéz-

kedésekkel, speciális programokkal csökkenteni kell a végzettség nélküli 

iskolaelhagyók arányát és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását. 

Felelős: oktatásért felelős miniszter, társadalmi felzárkózásért felelős 

miniszter, szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

Határidő: 2017. 

december 31. 

 

 

A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY 

határozat 2. pont b) alpontjában foglalt feladat végrehajtására 

készült.  

 

II. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK ÉS KÖZÖSSÉGEIK 

ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 

2.1. Támogatni kell a tehetséggondozást, biztosítani kell a tehetségek fejlődését. 

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter 

Határidő: 

folyamatos 

2.2. Fejleszteni kell a tanulói készségek és képességek, kulcskompetenciák 

elsajátítását elősegítő támogató eszközrendszert. 

Felelős: oktatásért felelős miniszter, kormányzati tevékenység összehango-

lásáért felelős miniszter, informatikáért felelős miniszter, foglalkoztatás-

politikáért felelős miniszter 

Határidő: 2017. 

december 31. 

2.3. Ki kell terjeszteni a munkaerő-piaci részvételhez jobban alkalmazkodó 

képzési formákat. 

Felelős: oktatásért felelős miniszter 

Határidő: 2017. 

december 31. 

2.7. Elő kell segíteni a magyar identitás megerősítését, a magyar-magyar 

kapcsolatok kialakítását és elmélyítését a fiatalok körében. 

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, oktatásért felelős 

miniszter, kultúráért felelős miniszter 

Határidő: 

folyamatos 
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2.12. Az iskolai szociális segítés módszereinek és eszközeinek felhasz-

nálásával támogatni kell az iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztését, 

sikeres iskolai előmenetelüket, illetve veszélyeztetettségük megelőzését. 

Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, társadalmi felzár-

kózásért felelős miniszter 

Határidő: 2017. 

december 31. 

2.17. Növelni kell a gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és elkövetővé válásának 

megelőzését célzó programok hatékonyságát. 

Felelős: bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter, oktatásért felelős 

miniszter 

Határidő: 

folyamatos 

2.18. Az ifjúsági bűnmegelőzés területén biztosítani kell a tárcák közötti 

hatékony együttműködést. 

Felelős: bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter, építésügyért 

felelős miniszter 

Határidő: 

folyamatos 

2.19. Támogatni kell az ifjúsági korosztályt a fogyasztóvédelmi ismeretek 

elsajátításában, illetve az ifjúsági korosztályt oktató pedagógusokat a 

fiatalok tudatos fogyasztóvá nevelésének elérésében. 

Felelős: fogyasztóvédelemért felelős miniszter, oktatásért felelős miniszter, 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

Határidő: 

folyamatos 

III. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁGI CIVIL 

SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 
 

1536/2016. (X. 13.) Korm. határozata a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális 

átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

1. A Kormány elfogadja a Digitális Jólét Program részeként számára 

bemutatott „Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját” (a továbbiakban: 

Stratégia), és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormán-

yzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszter-

elnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy a Stratégiát a 

kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé. 

Felelős: miniszterelnöki biztos 

Határidő: azonnal 

 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok 
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2. A Kormány az oktatás digitális megújítása érdekében úgy határoz, hogy 

létre kell hozni a Digitális Pedagógiai Módszertani Központot, amely 

kidolgozza a tanulókra, a pedagógusokra, az intézményvezetőkre és 

valamennyi oktatási intézménytípusra vonatkozó digitális kompetencia 

követelmények keretrendszerét és mérési-értékelési eszközeit, illetve a 

Stratégia keretében megvalósítandó fejlesztéseket beválás-vizsgálatokkal 

megalapozó pilot programokat indít. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2016. 

december 31. 

3. A Kormány biztosítani kívánja, hogy a köznevelés és szakképzés vala-

mennyi intézménye a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szuper-

gyors interneteléréssel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal rendelkezzen, 

ezért elrendeli az ezek biztosításához szükséges hálózatfejlesztéseket és az 

intézmények belső WiFi-hálózatának kiépítését és működtetését. 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. 

december 31. 

4. A Kormány a köznevelés és a szakképzés méltányos és hatékony műkö-

dése, valamint a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében 

elrendeli a Stratégia által meghatározott digitális eszközállomány biztosítását 

a köznevelési és szakképzési intézményekben, külön figyelmet fordítva a 

sajátos nevelési igényű tanulókra. A Kormány a szükséges költségvetési 

források biztosításával gondoskodik az intézmények digitális eszköz-

állományának állagmegőrzéséről és karbantartásáról. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2018. 

december 31., 

majd azt követően 

folyamatos 

5. A Kormány a digitális pedagógia gyakorlati alkalmazásának támogatása 

érdekében elrendeli, hogy a köznevelési és szakképzési intézményekben a 

pedagógusok munkáját IKT pedagógiai asszisztensek támogassák, továbbá 

minden köznevelési és szakképzési intézményben legyen elérhető rendszer-

gazdai szolgáltatás. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2018. 

január 1-től 

folyamatos 
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6. A Kormány elrendeli a pedagógusok digitális kompetenciáinak felmé-

rését, a fejlesztési igényeknek megfelelő tananyagok és oktatási tematikák 

fejlesztését, a szükséges térítésmentes továbbképzések megszervezését és 

lebonyolítását, a pedagógus alapképzés ennek megfelelő tartalmú kiegészí-

tését és a kimeneti kompetenciák mérését, továbbá a pedagógusok közötti 

tudásmegosztás digitális lehetőségeinek megteremtését. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. 

január 31. 

7. A Stratégiában meghatározott célok elérésének zálogai a pedagógusok, 

ezért a Kormány úgy határoz, hogy a Stratégiában foglalt digitális módszer-

tani átállással járó többletfeladatok elismerését a pedagógus életpálya-

rendszerben érvényesíti mindazon pedagógusok esetében, akik sikeresen 

teljesítik a digitális pedagógiai kompetenciafejlesztést célzó térítésmentes 

pedagógus-továbbképzéseket. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2018. 

január 31. 

8. Annak érdekében, hogy a köznevelési és szakképzési rendszerben 

megfelelő mennyiségű és minőségű, könnyen elérhető digitális tartalom 

álljon rendelkezésre, a Kormány elrendeli a Nemzeti Köznevelési Portál 

(Okosportál) továbbfejlesztését valamennyi képzéstípusra vonatkozóan, a 

közgyűjteményi tartalomtárakkal átjárhatóvá és kereshetővé tételét, 

valamint a Stratégiában meghatározott pedagógiai célok teljesítéséhez 

szükséges minőségű és mennyiségű digitális tartalom előállítását. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2018. 

december 31. 

9. A polgárok munkaerőpiaci versenyképességének erősítése és életminő-

ségének javítása érdekében a Kormány átfogó program keretében bizto-

sítja, hogy minden magyar polgárnak lehetősége legyen az alapszintű digi-

tális írástudás elsajátítására térítésmentes képzéseken lakó- vagy tartóz-

kodási helyén, vagy annak legfeljebb 30 kilométeres környezetében. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: 2017. 

december 31. 
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12. Az oktatási intézmények és a pedagógusok adminisztrációs terheinek 

csökkentése, valamint a tanulási életút nyomon követhetőségének bizto-

sítása érdekében a Kormány elrendeli az elektronikus oktatás-adminiszt-

rációs szolgáltatások körének kibővítését, a tanulói életút szempontjából 

meghatározó adatbázisok összekapcsolását, valamint a megszerzett okta-

tási tanúsítványoknak az Oktatási Anyakönyv Rendszeren keresztül történő 

közhiteles, elektronikus hozzáférhetővé tételét. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2018. 

december 31. 

 

13. A Kormány az esélyteremtés érdekében elrendeli az elektronikus 

szolgáltatások és a digitális tananyagok akadálymentesítését, a fogyatékos-

sággal élő tanulók számára a megfelelő digitális eszközök biztosítását az 

oktatás-nevelési feladatot ellátó intézményekben, illetve a fogyatékos-

sággal élőket tanító pedagógusok felkészítését a digitális eszközök 

használatára. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2017. 

december 31. 

14. A Kormány biztosítani kívánja, hogy a Nemzeti alaptanterv és a keret-

tantervek már megkezdett felülvizsgálata során a Stratégia célkitűzései 

érvényesüljenek. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 

folyamatos 

15. A Stratégia végrehajtását a miniszterelnöki biztos hangolja össze, az 

emberi erőforrások miniszterének az oktatásért felelős miniszteri ágazati 

irányítási jogkörének figyelembevételével. 

 

16. A Kormány felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erő-

források miniszterével együttműködve, valamint a nemzetgazdasági miniszter 

bevonásával a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az 

egyes részfeladatokat, a felelősöket és a határidőket is meghatározó – 

intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv). 

Felelős: miniszterelnöki biztos, emberi erőforrások minisztere, nemzet-

gazdasági miniszter 

Határidő: 2016. 

november 30. 
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322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő 

pedagógusok pótlékáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

1.  A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja 

 

Hatályba lépés: 

2016.XI.4. 

Első alkalommal 

a 2016/2017. 

tanévben 2017. 

január 15-i 

határidővel kell 

ösztöndíjat 

fizetni. 

Főszabály: a Szakképzési Hídprogram 

első évfolyamán havonta 8 ezer forint,  

második évfolyamán havonta 10 ezer forint.  

A rendelet részletezi az ettől való eltéréseket, a jogosultság 

feltételeit. 

 

2. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótléka A Szakképzési 

Hídprogramban 

részt vevő 

pedagógust a 

2016/2017-es 

tanév első három 

hónapjára 

megillető pótlékot 

2016. december 

28-i határidővel 

egy összegben 

kell kifizetni. 

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusnak járó 

pótlék alapja 

a) az első évfolyamon tanulónként havi bruttó 8 ezer forint, 

b) a második évfolyamon tanulónként havi bruttó 10 ezer forint. 

Ebből a jogszabályban szereplő képlettel lehet kiszámítani a 

pótlék összegét, mely függ az osztály létszámától az óratervi 

órák számától, az osztályban tanító tanárok számától.   

3. A támogatás igénylése, elszámolása, ellenőrzése  A szakképző iskola a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési 

alaprésze terhére jogosult a pedagógus pótlék, és az ösztöndíj 

formájában nyújtott támogatás biztosításának céljából támo-

gatásra. Az igénylés, elszámolás, ellenőrzés részleteit szabá-

lyozza e fejezet. 

6. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő 

teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni  

Hatályos: 2016. 

október 28-tól. 

Szakmai gyakorlatba beszámítás. 
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i) a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelős miniszter által fenn-

tartott nevelési-oktatási intézményben szolgálati viszony keretében peda-

gógus munkakörben eltöltött időt. 

11/A (4) Ha a minősítési tervbe való felvételt követően a pedagógus 

munkaköre vagy – tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében 

– az általa tanított tantárgy megváltozik, és ennek következtében a peda-

gógus véleménye szerint a minősítő vizsga, a minősítési eljárás a jelent-

kezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában nem 

valósítható meg, a pedagógus a változástól számított öt napon belül, de – 

minősítési eljárás esetében – legkésőbb a portfólióvédés, pályázat védése 

időpontja előtti harmincötödik napig kezdeményezi az OH-nál portfólió-

jának vagy pályázatának a változás miatti módosítását.  

(6) Ha a pedagógus az OH-t a (4) bekezdésben meghatározott határidőt 

követően értesíti, a nem kötelező minősítési eljárásra csak a következő 

minősítési évben kerülhet sor. 

Hatályos: 2016. 

október 28-tól 

Ha a munkakör vagy a tanított tantárgy megváltozásáról a 

minősítési tervbe felvett pedagógus 5 napon belül nem kezde-

ményezi az OH-nál a módosítást, a nem kötelező minősítési 

eljárásra csak a következő minősítési évben kerülhet sor. 

324/2016. (X. 27.) 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 módosításáról, 

valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

17/A § (13) A 17. § és az (1)-(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus 

neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – a kerekítés általános szabályai 

alkalmazásával – nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irány-

adó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt 

százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra. 

Hatályos: 2016. 

október 28-tól 

 

39/K. § (1) A Pedagógus I. fokozatba besorolt 

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, 

pedagógiai előadó munkakörben, 

b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendel-

kező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, 

Hatályos: 2016. 

október 28-tól 

2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba kell sorolni a 

pedagógust, ha 2016. szeptember 1-jén az öregségi nyugdíj-

korhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje 
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c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz 

szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje 

van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus 

II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek 

minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő 

szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen 

minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. 

január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is. 

van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, kivéve, ha korábban 

sikertelen minősítési eljárásban vett részt. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő foglalkoz-

tatott, aki a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

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

tásáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 

részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. 

(VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 324/2016. (X. 27.) Korm. 

rendelet hatálybalépését megelőzően sikertelen minősítési eljárásban vett 

részt, az OH-hoz 2016. november 15-éig írásban benyújtott kérelemmel 

jelentkezhet rendkívüli minősítési eljárásban való részvételre. A jelent-

kezési határidő jogvesztő. Az OH a portfólió feltöltésére szolgáló infor-

matikai hozzáférést 2016. november 20-ától biztosítja, amelytől számított 

negyvenöt napon belül kell a rendkívüli minősítési eljárásra határidőben 

jelentkezett pedagógusnak a portfólióját feltölteni. A portfólió feltöltésénél 

hiánypótlásra nincs lehetőség. 

(3) A portfóliót hiánytalanul feltöltő pedagógus számára az OH a rendkívüli 

minősítési eljáráshoz kapcsolódó óra, foglalkozás látogatást legkésőbb 

2017. március 14-éig szervezi meg és sikeres minősítési eljárás esetén a 

pedagógus részére 2017. április 30-áig kiállítja a tanúsítványt. 

(4) Sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust 2017. január 1-jei vissza-

menőleges hatállyal kell besorolni Pedagógus II. fokozatba. 

 Aki sikertelen minősítési eljárásban vett részt, az OH-hoz 2016. 

november 15-éig írásban benyújtott kérelemmel jelentkezhet 

rendkívüli minősítési eljárásban való részvételre. 

A jogszabály tartalmazza a rendkívüli minősítési eljárásra 

vonatkozó külön rendelkezéseket 
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(5) Ha a portfóliót hiánytalanul feltöltő pedagógus számára a rendkívüli 

minősítési eljáráshoz kapcsolódó óra, foglalkozás látogatásra a pedagógus 

önhibáján kívül eső okok miatt nem kerül sor a (3) bekezdésben foglalt 

határidőig, akkor az OH a minősítési eljárást 2017. június 15-éig 

megszervezi és sikeres minősítési eljárás esetén kiállítja a tanúsítványt. 

(6) A sikeres minősítési eljárás alapján az OH 

a) a 2017. április 30-áig tanúsítványt szerzett pedagógus munkáltatóját 

2017. április 30-áig, 

b) a 2017. június 15-éig tanúsítványt szerzett pedagógus munkáltatóját 

2017. június 15-éig értesíti. 

(7) A (2) bekezdés alapján megszervezett rendkívüli minősítési eljárás nem 

minősül megismételt minősítési eljárásnak, az abban résztvevő pedagógus 

számára nem jár díjfizetési kötelezettséggel, esetében nem kell alkalmazni 

a 12. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

5. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A tankerületi központok 2016. november 30. napjával jönnek létre.” 

Hatályos: 2016. 

október 28-tól 

A tankerületi központok 2016. november 30. napjával jönnek 

létre. 

354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet módosításáról 

1.§ (2) A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti: 

21. a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert a nappali 

rendszerű oktatást folytató, illetve a felnőttoktatást nappali munkarend 

szerint folytató nevelési-oktatási intézményektől begyűjtött személy-

azonosításra alkalmatlan, összesített statisztikai adatok alapján. 

Hatályos: 2016. 

november 19-tól 

Az Oktatási Hivatal a KIR részeként működteti a lemorzso-

lódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert. 

11/A. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támoga-

tásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer és a 

rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támo-

gatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje. 
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26/A. § (1) A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszer (a továbbiakban: támogató rendszer) a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása céljából a tanulói előre-

haladás iskolai szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszer. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

létszámát a 44/J. §-ban foglalt adatok szerint összesítve, valamint az 

alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként összesített formában, 

évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban az adott tanév első félévére 

vonatkozóan február 10-éig és az adott tanév második félévére vonatkozóan 

június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal 

számára. 

(3) A feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített adatokat a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal a nevelési-oktatási intéz-

mény fenntartója számára is megtekinthetővé teszi, nyomon követi, azok 

alapján javaslatot tesz a pedagógiai eredményességet javító intézkedésekre 

és biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és fenntartója számára szükséges 

pedagógiai-szakmai támogatást, valamint március 31-éig, a második félév 

tekintetében augusztus 10-éig értékeli az intézményi szintű beavatkozások 

előrehaladását, és arról április 30-áig, illetve a második félév tekintetében 

augusztus 31-ig tájékoztatja a nevelési-oktatási intézményt és fenntartóját. 

(4) A támogató rendszer segítségével azonosított figyelmeztető jelek 

alapján és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás javaslatainak figyelembe-

vételével a nevelési-oktatási intézmény olyan pedagógiai intézkedéseket 

alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási 

eszközökkel, az iskolai sikerességet támogató együttműködésekkel segíti a 

tanuló előrehaladását, kiemelt figyelemmel a képességek, készségek kibon-

takoztatására, az esélyteremtést szolgáló tevékenységekre. 

(5) A Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a miniszternek a megelőző 

tanév járási szintű adatainak megoszlásáról, és áttekintést ad az intézményi, 

valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatás részéről megtett intézkedésekről. 
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V/D. FEJEZET  

A TÁMOGATÓ RENDSZER  

44/J. § (1) A támogató rendszer nevelési-oktatási intézményenként, telep-

helyenként és évfolyamonként az iskolai nevelés-oktatás ötödik-tizenkettedik 

évfolyamán, és a Szakképzési Hídprogramban a lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott 

statisztikai adatokat tartalmazza. 

(2) A statisztikai adatok magukban foglalják azon lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók létszám szerint összesített adatát, akik számára peda-

gógiai támogatás indokolt az alábbi okokból: 

a) tudásuknak a félévi értékelésekor és minősítésekor az egy tizedesjegyig 

számított tanulmányi átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, 

minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az 

alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a 

középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt legalább 

1,1 mértékű romlást mutat; 

b) félévkor vagy a tanítási év végén tudásuk értékelésekor és minősítésekor 

egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kaptak; 

c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor rossz (2) 

minősítést kaptak; 

d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor hanyag (2) 

minősítést kaptak; 

e) évismétlésre kötelezettek; 

f) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonat-

koztatva 50 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolatlan hiányzással 

rendelkeznek; 

g) szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői kérésre a magán-

tanulóvá minősítése folyamatban van; 

h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint menekültek, 

oltalmazottak, menedékesek; 

 
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támo-

gatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer statisztikai adatainak tartalma. 
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i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint veszélyeztetettnek minősülnek; 

j) a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe vettek 

vagy 

k) az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll: 

ka) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra vonat-

koztatva a 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolt mulasz-

tással rendelkeznek, 

kb) kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók 

kivételével, 

kc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 

kd) általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és betöltötték a 

tizenhatodik életévüket, 

ke) a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését 

követően léptek be. 

(3) A (2) bekezdés b) és e) pontja szerinti esetekben a tantárgyat is meg kell adni. 

52. § A nem az oktatásért felelős miniszterrel kötött pedagógiai szakszol-

gálati feladat-ellátására vonatkozó közoktatási megállapodások és közne-

velési szerződések 2016. december 31. napjával hatályukat vesztik 

 
Egyes közoktatási megállapodások és köznevelési szerződések 

2016. december 31. napjával hatályukat vesztik. 
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2016. évi CXXVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

módosításáról 

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi 

C. törvény módosítása 

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az eljáró hatóság az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos 

szakértői feladatok ellátására szakértőt rendelhet ki. Szakértő az a személy 

lehet, aki oktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal és 

legalább tízéves oktatási vagy oktatásigazgatási szakmai tapasztalattal 

rendelkezik.” 

2. § Az Etv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha az eljáró hatóság oktatási intézmény, az elsőfokú döntés ellen az 

oktatásért felelős miniszterhez, más esetben a Kormány rendeletében 

kijelölt hatósághoz lehet fellebbezni.” 

Hatályos: 2016. 

november 30-tól 

 

 

 

Az eljáró hatóság az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos 

szakértői feladatok ellátására szakértői bizottság helyett szakértőt 

rendelhet. 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

4. § 1. pont: (E törvény alkalmazásában) 

1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai 

alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely 

1.1. óvodai nevelés, 

1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

1.3. általános iskolai nevelés-oktatás, 

1.4. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

1.5. kollégiumi ellátás, 

1.6. nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

1.7. gimnáziumi nevelés-oktatás, 

 Az alapfeladatok kiegészültek a „kiegészítő nemzetiségi 

nyelvoktatás”-sal. 
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1.8. szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

1.9. szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

1.10. szakiskolai nevelés-oktatás, 

1.11. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, 

1.12. nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása, 

1.13. nemzetiséghez tartozók szakgimnáziumi nevelése-oktatása, 

1.14. nemzetiséghez tartozók szakközépiskolai nevelése-oktatása, 

1.15. kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, 

1.16. Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, 

1.17. felnőttoktatás, 

1.18. alapfokú művészetoktatás, 

1.19. fejlesztő nevelés-oktatás, 

1.20. pedagógiai szakszolgálati feladat, 

1.21. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-

oktatása, 

1.22. azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az 

óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e 

célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csopor-

tban eredményesebben foglalkoztathatók, 

1.23. a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabili-

tációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tanköte-

lezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, 

1.24. pedagógiai-szakmai szolgáltatás, 

1.25. utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése lehet. 

6. § (4a) Új érettségi vizsgatárgyat, vagy az érettségi vizsgatárgy új vizsga-

szintjének vizsgakövetelményeit felmenő rendszerben kell bevezetni, az 

érettségi vizsgatárgy vizsgakövetelményeinek érdemi megváltoztatására 

irányuló rendelkezést az érettségi vizsgára jelentkezés előtt legalább két 

évvel kell kiadni. 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Új rendelkezés. 
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7. § (1) A köznevelési rendszer intézményei: 

a) óvoda, 

b) általános iskola, 

c) gimnázium, 

d) szakgimnázium, 

e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)-e) pont alattiak együtt: középiskola], 

f) szakiskola [a továbbiakban a d)-f) pont alattiak együtt: szakképző iskola], 

g) készségfejlesztő iskola [a továbbiakban a c)-g) pont alattiak együtt: 

középfokú iskola], 

h) alapfokú művészeti iskola, 

i) kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola [a továbbiakban a b)-i) pont 

alattiak együtt: iskola], 

j) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, 

k) kollégium [a továbbiakban az a)-k) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási 

intézmény], 

l) pedagógiai szakszolgálati intézmény, 

m) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az 

a)-m) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény]. 

 A köznevelési rendszer intézményei kiegészültek a „kiegészítő 

nemzetiségi nyelvoktató iskolá”-val. 

13/A § (4) A szakiskolában a nevelés-oktatás az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók előkészítő évfolyama kivételével szakképzési évfolyamokon folyik. 

 Új rendelkezés. 

14. § (4) A Köznevelési Hídprogramban részt vevő pedagógus pótlékra 

jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint. 

 Új rendelkezés. 

14/A. A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola 

16/A. § A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola a nemzetiségek 

jogairól szóló törvényben meghatározott feltételek szerint hozható létre az 

alapfokú és a középfokú oktatás szakaszának követelményeihez kapcso-

lódóan a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi népismeret oktatása céljából. 

 Új rendelkezés. 

44. § (14) A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott (5), (7) és (8) 

bekezdésben meghatározott adatokat továbbíthatja adategyeztetés céljából 

annak a köznevelési intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló, alkal-

mazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter 

által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ. 

 
A hivatkozott bekezdések a következő adatokat tartalmazzák: 

gyermek, tanuló 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét, 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézsége tényét, 

j) diákigazolványának számát, 

k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, 

tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és 

befejezésének idejét, 

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és 

idejét, 

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM 

azonosítóját, 

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével 

kapcsolatos adatokat, 

q) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

r) évfolyamát. 

az alkalmazott 

a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 

b) születési helyét és idejét, 

c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: 

felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, a 

végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a 

pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét, 

e) munkaköre megnevezését, 

f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

g) munkavégzésének helyét, 

h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

i) vezetői beosztását, 
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j) besorolását, 

k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

l) munkaidejének mértékét, 

m) tartós távollétének időtartamát, 

n) lakcímét, 

o) elektronikus levelezési címét, 

p) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, peda-

gógus-továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcso-

latos adatok közül 

pa) a szakmai gyakorlat idejét, 

pb) esetleges akadémiai tagságát, 

pc) munkaidő-kedvezményének tényét, 

pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, 

munkaszerződésben rögzített határidejét, 

pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő 

jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a 

minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

időpontját, megállapításait. 

Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, 

foglalkozás megnevezését. 

44. § (15) A köznevelési intézménytől – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Programban történő adatgyűjtés kivételével – nem kérhető olyan adatfeldol-

gozás, statisztikai célú adatszolgáltatás, amely a KIR-ben rendelkezésre álló 

adatokból elkészíthető. Ezek elkészítése a KIR adatkezelőjétől kérhető. 

 Új rendelkezés. 

45. § (5a) A készségfejlesztő iskola a tanuló javára köteles felelősségbizto-

sítást kötni, amely kiterjed a tanulói balesetekre és a tanuló által okozott 

kárra. A tanulót a szakképzésről szóló törvény rendelkezései szerint kedvez-

ményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés 

(védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg.  

A tanulót az iskola a gyakorlati évfolyamon elért eredménye, teljesítménye 

alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális 

 Egyes, készségfejlesztő iskolában és szakképzésben tanulókat 

megillető juttatások. 
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támogatásban részesítheti. Az e bekezdésben meghatározottak fedezetét a 

fenntartó külön előirányzatban köteles biztosítani. 

50. § (8) bekezdés kiegészítése: Ha az illetékes tankerületi központ nem ért 

egyet a kormányhivatal döntésével, illetve a kormányhivatal megkeresése 

kézhezvételét követő 15 napon belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, 

az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a felvételi körzethatárokat. 

 Ha a tankerületi központ nem ért egyet a kormányhivatal által 

meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárokkal, 

akkor az oktatásért felelős miniszter dönt a kérdésben. 

58. § (5) Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. 

Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 

fegyelmi büntetés nem, a (4) bekezdés f) pontjában és a (7) bekezdés e) 

pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő 

köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést 

hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a szülőnek az új iskola, kollégium 

megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyelmi 

büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 

nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem kap érte-

sítést arról, hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése 

a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, 

kollégium három napon belül köteles megkeresni a kormányhivatalt, amely 

három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő 

iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, kollégiumot úgy 

kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-

oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. Szakképzési centrum 

tanulója esetében a szakképzési centrum másik tagintézménye is kijelöl-

hető. A kormányhivatal kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet 

nélkül végrehajtható. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi 

büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a 

másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra 

nem terjed ki. A (4) bekezdés f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható 

végre az új tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.” 

 A fegyelmi büntetésként az iskolából, kollégiumból kizárt 

tanulók számára másik iskola kijelölésének kezdeményezése a 

kizáró iskola részéről is megtörténhet. 

A kormányhivatal kijelölő határozata fellebbezésre való 

tekintet nélkül végrehajtható. 

Tanköteles tanuló esetén a fegyelmi büntetés nem hajtható 

végre az új tanulói, kollégiumi jogviszony létesítéséig. 

https://uj.jogtar.hu/
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65. § (9c) A pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

legfeljebb Pedagógus II. fokozatot érhet el. Ha a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat korábban pedagógus-

munkakörben alkalmazták és Pedagógus II. fokozatnál magasabb fokozatot 

ért el, illetményét, munkabérét a Pedagógus II. fokozatnak megfelelően kell 

megállapítani. 

 Új rendelkezés. 

65. § (13) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szak-

képzettséggel, szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott esetében a 

minősítő vizsga, minősítési eljárás során az ezen alcímben meghatáro-

zottaktól eltérő szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. 

 Új rendelkezés. 

73. § (4a) Ha az iskola nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot is ellát, de 

nem nemzetiségi önkormányzat tartja fenn, az intézményi tanácsba az 

egyes delegálók által delegált személyekkel azonos létszámú tagot delegál 

az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában a telepü-

lésen működő érintett nemzetiségi civil szervezet. 

 Új rendelkezés. 

91. § (1) utolsó mondata: Magyarországon élő magyar állampolgár a 

tankötelezettségét magántanulóként Magyarországon működő nevelési-

oktatási intézményben teljesítheti. 

 Új rendelkezés. 

92. § (1) (A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra 

jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha) 

a) menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 

2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott 

jogállású. 

92. § (3) A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha 

megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai 

nevelést, a kollégiumi ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá – 

ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai nevelést-oktatást 

a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése 

előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal 

azonos feltételekkel veheti igénybe. 

 Menekültek óvodai ellátásával és tankötelezettségével 

kapcsolatos szabályok. 
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92. § (5) A (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b) és c) pontjában 

meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha a szülő és a gyermek, a tanuló 

három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

 94. § (1) (Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy) 

d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók 

nevelésével és oktatásával kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá a 

szakértői vélemény elkészítésével összefüggő eljárást, a szakértői bizottság 

működését, az országos és más szakértői tevékenységet, az utazó gyógy-

pedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezésének és működte-

tésének, az együttnevelést segítő pedagógusok tevékenységének részletes 

szabályait, valamint azokat a feltételeket, amikor az utazó gyógypeda-

gógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételéért ellenszolgáltatás 

kérhető, (rendeletben állapítsa meg.) 

 Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy rende-

letben szabályozza az utazó gyógypedagógusi, utazó konduk-

tori hálózat működtetését, az együttnevelést segítő pedagó-

gusok tevékenységét, valamint azokat a feltételeket, amikor az 

utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybe-

vételéért ellenszolgáltatás kérhető. 

 

94. § (4a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a köznevelési ösztöndíjak 

alapítását, odaítélésük feltételeit, rendjét, így különösen az esélyteremtést 

támogató ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit rendeletben 

állapítsa meg. 

 Új rendelkezés. 

96. § (3c) A kerettanterv jóváhagyásával összefüggő hatósági eljárásokban 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérel-

mezett jog gyakorlásáról. 

(3d) A hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben első fokon hozott 

hatósági döntéseivel szemben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az 

oktatásért felelős miniszter. 

 Kerettantervek jóváhagyásáról. 

98. § (10) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú 

képzés, határozatlan időre alkalmazható, továbbá köznevelési szakértői 

tevékenységet végezhet 

a) szakképző iskolában 

aa) szakképzési kerettantervben az adott gyakorlati tantárgyra vonatkozó 

eltérő rendelkezés hiányában, aki érettségi végzettséggel és mestervizsgával, 

 Pontosítás egyes iskolákban az alkalmazás feltételeiről az 

esetben, ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai 

felsőfokú képzés. 
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ab) népzenész- és a szórakoztatózenész-képzésben az, aki szakirányú 

emelt szintű szakképesítéssel, 

ac) népi kézműves képzésben az, aki népi játék és kismesterségek 

oktatója szakképesítéssel, 

b) alapfokú művészeti iskola 

ba) elektroakusztikus képzésében az, aki zeneművészeti ágban szerzett 

pedagógus szakképzettséggel és emelt szintű szórakoztatózenész 

(billentyűs) szakképesítéssel, 

bb) környezet-, kézműves kultúra tanszakán, továbbá textil és bőrműves 

tanszakán az, aki népi játék és kismesterségek oktatója szakképesítéssel 

rendelkezik. 

98. § (13) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakkép-

zettséggel rendelkezővel nem tölthető be, a nemzetiségi óvodai nevelésben, 

a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban legfeljebb három évre szóló 

határozott időre foglalkoztatható az is, aki - a hivatal igazolása alapján - 

olyan külföldi oklevéllel rendelkezik, amellyel az adott államban pedagógus 

munkakört betölthet és tanulmányait az adott nemzetiség nyelvén folytatta. 

 Nemzetiségi nevelésben, oktatásban alkalmazhatóságról. 
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4. melléklet változása:  

Osztály- és csoportlétszámok 

 A B C D 

 Intézménytípus/Oktatási 

forma 

Osztály- és csoportlétszámok 

  minimum maximum átlag 
12 Alapfokú művészeti iskola, 

táncművészeti ág 

10 24 18 

13 Alapfokú művészeti iskola, 

képző- és iparművészet, 

báb- és színművészeti ág 

8 20 10 

 

 Osztály-, csoportlétszám változás az alapfokú művészeti iskola 

táncművészeti ágában. 

8. § (2) bekezdésében az „ötödik életév betöltéséig” szövegrész helyébe az 

„annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 

életévét betölti” szöveg lép 

 

 A megváltozott rendelkezés: 

8. § (2) … A jegyző – az egyházi és magán fenntartású 

intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az 

óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 

31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibon-

takoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

55. § (1) bekezdésében az „Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e 

törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik – 

az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában 

tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.” szövegrész 

helyébe az „Az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt 

megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, 

ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói jogviszonyban vagy vendég-

tanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb foglal-

kozásokon történő részvétel érdekében, egyéb esetekben – kivéve, ha az 

intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként 

működik - felmentheti.”, 

 A másik iskolában vendégtanulót a saját iskolájában fel kell 

menteni a tizenhat óra előtt szervezett egyéb foglalkozások 

alól. 
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Hatályát veszti: 82. § (4) bekezdésében az „A névjegyzékből adat kizárólag 

a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából, 

továbbá az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint a minősítő 

vizsga és a minősítési eljárás szervezése céljából a köznevelési feladatokat 

ellátó hatóság részére szolgáltatható.” szövegrész 

Hatályát veszti 

2017. január 2-án 

 

szövegpontosítások/elnevezések cseréje  Az Nkt. számos helyén szövegpontosítás/elnevezés csere 

történt. Főbb változások: 

- a „járási hivatal” és a „kormányhivatal” helyébe sok helyen 

„a köznevelési feladatot ellátó hatóság”, 

- „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

az „az illetékes tankerületi központ”, 

- a „közoktatási” szövegrészek helyébe a „köznevelési” 

szöveg került. 

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

módosítása 

 A tankerületi központban foglalkoztatott kormánytisztviselőkre 

vonatkozik. 

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása  Az 1. melléklet tartalmazza Magyarország államilag elismert 

felsőoktatási intézményeit. 

5. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény módosítása 

  

2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

37. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása  Hatályos 2017. 

január 1-től 

 

46. § (15) A diákigazolványt a  kártyakibocsátó a  megszemélyesítő útján 

küldi meg a jogosult részére a  közreműködő intézménybe. 

 A diákigazolványt a jogosult helyett a közreműködő intéz-

ménynek kell megküldeni. 

96. § (3) A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonat 

eljárásban a kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, a peda-

gógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban, a költség-

vetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másodfokú eljárásokban, 

valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési 

határidő negyvenöt nap, a tankönyvvé nyilvánítási eljárásoknál három 

 A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos első- és másod-

fokú eljárásokban az ügyintézési határidő két hónapról 45 

napra csökkent. 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/02. HÍRLEVÉL 

26 

hónap. A nevelési-oktatási programok akkreditálásával összefüggő eljárások 

esetében az ügyintézési határidő négy hónap. 

Hatályát veszti az Nkt. 46. § (14) bekezdés e) pontja.  A diákigazolvány kézbesítéséhez nem szükséges a tanuló által 

megadott kézbesítési lakcímtípus vagy a kézbesítési cím. 

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről 

29. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal egyes feladatainak 

átvételével összefüggő rendelkezések  

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: 

NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormány-

hivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, 

valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH 

helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.  

Hatályos 2016. 

december 3-tól 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal egyes hatósági 

feladatai a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerülnek. 

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

86. Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közműve-

lődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv 

kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet módosítása  
Az 1. § (1) bekezdésében az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet” szöveg-

rész helyébe a „Eszterházy Károly Egyetemet” szöveg lép.  

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A Kormány oktatásügyi közvetítői szolgálatként az Oktatás-

kutató és Fejlesztő Intézet helyett az Eszterházy Károly Egye-

temet jelöli ki. 

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről…  

1. § (2) Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban 

a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős 

hatóságként 

a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott 

szakmák esetében első fokon az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,  

Hatályos: 

2017.01.01-től 

A különböző miniszterek hatáskörébe tartozó szakmák 

esetében kijelölésre kerültek a külföldi bizonyítványok és 

oklevelek elismeréséért felelős hatóságok. 
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b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 

szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési hatáskörében eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatalt,  

c) a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter 

hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési 

feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt (jelöli ki.)  

l) a környezetvédelemért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős 

miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot, (jelöli ki.)  

m) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott 

szakmák esetében a közlekedésért felelős minisztert, 

1. § (3) A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági 

eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és 

vizsgakövetelmények meghatározása)  

a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központot, 

b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, 

a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,  

c) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a közlekedésért 

felelős minisztert, 

e) a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter 

hatáskörébe tartozik, a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatalt jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elisme-

réséért felelős hatóságként. 

1. § (5) a) az Etv. 60/A–60/C. §-a szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) 

pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján elismerendő szakmák 

tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központot [jelöli ki.] 
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Az oktatási igazolványokról szóló 

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása  

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Az oktatási igazolványokkal kapcsolatos, eddig a fővárosi és 

megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat az 

általános illetékességgel eljáró járási hivatal veszi át. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása  
A rendelet a 38. §-t követően a következő IV/A. fejezettel egészül ki:  

IV/A. FEJEZET A KÖZNEVELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ 

HATÓSÁGOK  

38/A. § (1) A Kormány 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 38. § (7) bekez-

désében meghatározott, az érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a 

független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint 

az Nkt. 39. § (3) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 75. § (1) 

bekezdésében, 93. §-ában, 

 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 
A fővárosi, megyei kormányhivatal köznevelési hatáskörei 

maradnak: 

- az érettségi vizsga vizsgabizottsága, valamint a független 

vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálása, 

- a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete által hozott, az 

iskolaszék, a diákönkormányzat, szülői szervezet jogait 

megsértő döntés esetén a kormányhivatalnál törvényességi 

felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni, 

- ha települési önkormányzat, mint fenntartó az előzetes 

vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez kötött 

döntését ezeket mellőzve meg, a döntés a kormányhivatalnál 

megtámadható, 

- közreműködik a köznevelési feladatellátási, intézmény-

hálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv elkészí-

tésében, 

- ha a közoktatási feladatokat ellátó hatóság által működtetett 

érettségi vizsgabizottság által kiállított okiratot külföldön 

kívánják felhasználni, azok hitelesítése. 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró 

megyeszékhely szerinti járási hivatalát, Pest megye területére kiterjedő 

illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Buda-

pest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhiva-

talának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdé-

sében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés c) pontjában, 32. § 

(2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1) és (2) bekez-

désében, 50. § (8) és (9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 77. § (4) 

bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 

88. § (6) bekezdésében,  

 - A megyeszékhely szerinti járási hivatal új köznevelési 

hatáskörei: 

- az egyházi és magán fenntartók által alapított köznevelési 

intézmények nyilvántartása, annak módosítása, nyilván-

tartásból való törlés, 

- az egyházi, magán intézményfenntartók és nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények 

működési engedélyének kiadása, módosítása, 

- rendkívüli szünet elrendelése köznevelési a intézményekben, 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 2017/02. HÍRLEVÉL 

29 

c) a (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  fővárosi és megyei kormány-

hivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát jelöli ki az Nkt. 30. § (5) 

bekezdés a) és b) pontjában, 44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés b) 

pontjában, 45. § (2), (8)–(10) bekezdésében, 47. § (6) bekezdésében, 50. § (7) 

bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 91. § (2) bekezdésében foglalt, 

a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.  

(2) A Kormány az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott köznevelési 

feladatok ellátására Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest 

Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki. 

 

- a Magyar Katolikus Egyház által fenntartott intézményeket 

egyoldalú nyilatkozat alapján a közoktatási feladatokat 

ellátó hatóság felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe, 

- ha az egyházi vagy a magán köznevelési intézmény részt 

vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak 

ellátásában, meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói 

létszámot, amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola 

nem tagadhatja meg, 

- kezdeményezi a működési támogatás folyósításának felfüg-

gesztését az oktatásért felelős miniszternél, ha az egyházi 

vagy a magán köznevelési intézmény felvételi kötelezett-

ségének nem tett eleget, 

- elkészíti és vezeti az egyházi, magán köznevelési intéz-

mények és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

köznevelési intézmények jegyzékét, 

- legalább kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési 

intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvé-

nyességi ellenőrzését, 

- meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, a peda-

gógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét, 

- kijelöl iskolát a fegyelmi büntetésként az iskolából, kollé-

giumból kizárt tanuló részére, ha elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, 

- az oktatásért felelős miniszter kezdeményezheti a megye-

székhely szerinti járási hivatalnál, hogy határidő kitűzésével 

hívja fel az érintett települési önkormányzatot a köznevelési 

feladatainak ellátásával összefüggő törvénysértés megszün-

tetésére, 
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- ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és 

gyermekbalesetet jelenti megyeszékhely szerinti járási 

hivatalnak, 

- a nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költség-

vetési hozzájárulás igénybevételének feltételeként a fenntar-

tóval szakképzési megállapodást köt, 

- annak engedélyezése, hogy a gyermek hatéves kor előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését, 

- meghatározza az iskolába a tanköteles tanulókat az első 

évfolyamra történő beiratkozás időszakát. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal azon közneveléssel 

kapcsolatos feladatai, amelyeket minden járási hivatal ellát, 

nem változtak. 

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38/A § (2)  

 

 A hatásköri átrendezéssel kapcsolatos, a kormányhivatalnak a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz került feladataival, 

hatásköreivel kapcsolatosan szükséges szövegmódosításokat 

tartalmazza ez a jogszabályi rész. 

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

módosítása  

4. § Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőr-

zésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi 

és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) 

hivatala által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el. 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Az OH másodfokú feladatai a megyeszékhely szerinti járási 

hivatal döntéseivel kapcsolatban. 

7. § (5) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi 

és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,  

 

 Az Oktatási Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi 

versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi 

koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a verseny-

kiírásban meghatározott feladatokat, az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Verseny vonatkozásában a kormányhivatal helyett a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal közreműködésével. 
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13. §-ában a „kormányhivatalt,” szövegrész helyébe a „megyeszékhely 

szerinti járási hivatalt,” szöveg lép 

 Az Oktatási Hivatal a kormányhivatal helyett értesíti a megye-

székhely szerinti járási hivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy 

okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény műkö-

dése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel. 

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési 

eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intéz-

mények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést 

folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása  

2. § (1) A Kormány felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervként a 

Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki. 

A kormányhivatal felnőttképzési feladatköreinek gyakorlásával össze-

függésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továb-

biakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 

és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter gyakorolja. 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv a Pest 

Megyei Kormányhivatal. 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyv-

ellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) 

Korm. rendelet módosítása  

1. § [A Kormány a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvényben (a továbbiakban: Ntt.) foglalt feladatok ellátására]  

a) állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szervként az Eszterházy 

Károly Egyetemet (a továbbiakban: EKE) jelöli ki. 

9. § (2) (A szakképesítésért felelős miniszter, vagy megbízásából az általa 

irányított vagy felügyelt költségvetési szerv a szakképzési tankönyvekkel 

történő tankönyvellátás biztosítása céljából)  

b) megállapodást köthet az EKE-vel – az agrárpolitikáért felelős miniszter 

esetében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-vel – a szakképzési 

tankönyv előállítására. 

3. § (2) bekezdésében az „Intézet” szövegrész helyébe az „EKE” szöveg, 

4. § a) pontjában az „Intézettel” szövegrész helyébe az „EKE-vel” szöveg lép 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv az 

Eszterházy Károly Egyetem.  
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A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. 

(XII.13.) Korm. rendelet módosítása  

5. § (1) (A Hivatal) 19. ellátja a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési 

programszakértők továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, valamint 

működteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot, 

5. § (3a) A Hivatal szervezi a szakképzésről szóló törvény szerinti modul-

záró vizsgát a felnőttképzésről szóló törvényben foglalt esetekben. 

Hatályát veszti az 5. § (1) bekezdés 20. pontja. 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A felnőttképzési szakértői tevékenységgel, a felnőttképzési 

szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, 

valamint a felnőttképzést folytató intézmények tevékenysé-

gének engedélyezésével és ellenőrzésével, nyilvántartásukkal 

kapcsolatos feladatok az NSZFH-tól a Pest Megyei Kormány-

hivatalhoz kerülnek. 

A Kormány 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési 

programjáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

  A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség 

Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehet-

ségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének 

elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat 1. számú 

mellékleteként elfogadott, 2008–2028. évekre vonatkozó Nemzeti 

Tehetség Programban meghatározott célkitűzések végrehajtása 

érdekében készült. 

1. melléklet az 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz: A Nemzeti 

Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja 

I. A hazai és a határon túli magyar tehetségek támogatása 

I.1. Támogatni kell 

a) a hazai és határon túli matematikai, természettudományos és digitális 

kompetenciák erősítését segítő tehetséggondozó programokat; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 300 támogatott program 

b) a hazai és határon túli köznevelési intézmények tehetséggondozó programjait; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 350 támogatott program 

Határidő: 2019. 

június 30. 
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c) a hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó programokat; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 300 támogatott program 

d) a hazai és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibonta-

koztató programjait; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 200 támogatott program 

e) a hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjait; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 100 támogatott program 

f) az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő programokat az 

esélynövelés érdekében; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 7 támogatott program g) a tehetségsegítés feltétel-

rendszerének javítását; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 100 támogatott program 

h) a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetség-

gondozó programokat különös tekintettel azon tehetség- és tudomány-

területeken, ahol hagyományosan a lányok, nők részvétele alulreprezentált; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 20 támogatott program 

i) a hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok 

megszervezését és lebonyolítását; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 20 támogatott program 

j) a hazai és határon túli magyar sporttehetségeket fejlesztő tehetség-

gondozó programokat; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 60 támogatott program 
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k) a hazai és határon túli magyar kettős vagy többszörös különlegességű 

magyar tehetségeket támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetség-

segítő programokat; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 200 támogatott program 

l) a hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-

medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyeket; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 150 verseny 

m) a hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok 

nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, hivatalos magyar csapat 

nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világverse-

nyeken való részvételét, továbbá nemzetközi tudományos és művészeti 

versenyek hazai megrendezését; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 100 támogatott program 

p) a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumokat, a szakkollé-

giumok tehetséggondozó 

programjait; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 200 támogatott program 

r) a határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Program-

pontokat (TIPP-eket). 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: 2 TIPP iroda folyamatos működtetése 

I.2. A minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkezők számára 

biztosítani kell a folyamatos támogatást. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 38 támogatott minősített műhely 

Határidő: 2019. 

június 30. 

 

 

I.3. Segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar 

fiatalokat egyéni igényeiknek megfelelően egyedi fejlesztéssel, ösztöndíj 

típusú támogatással. 
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Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 1000 támogatott tehetség 

II. A hazai és a határon túli magyar tehetséggondozó személyek, 

szervezetek, közösségek támogatása 

II.1. Támogatni kell a hazai és határon túli 

a) kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, prog-

ramok szakmai elismerését, média-megjelenését, valamint a tehetséges 

magyar fiatalok médián keresztüli megismertetését; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 120 szakmai elismerés, legalább 50 média-megjelenés 

b) tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők 

képzését; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 500 fő képzése 

c) Tehetségsegítő Tanácsokat, tehetségfejlesztő vagy tehetségfejlesztését is 

végző szervezeteket és közösségeket, továbbá a tehetségsegítő szervezetek 

hálózatosodását és működését; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 60 támogatás 

d) tehetségek fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását, a 

családoknak szóló szemléletformáló programok megvalósítását. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 40 támogatás 

Határidő: 2019. 

június 30. 

 

 

III. A Nemzeti Tehetség Program megvalósításának segítése, szakmai, 

intézményi és információs rendszerének továbbfejlesztése 

III.4. Biztosítani kell a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő egyenlő 

hozzáférést, kiemelkedően a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok, és a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet alapján a 

kedvezményezett járásokhoz tartozó települések tekintetében. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
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III.6. Működtetni kell a tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordi-

nációját, a tehetségkövetést támogató információs rendszert, az egységes, 

nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszert. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. 

június 30. 

 

 

III.7. Támogatni kell 

a) a Budapesti Európai Tehetségközpont működését, stratégiai tovább-

fejlesztését és európai tehetséghálózati munkáját; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: 1 nemzetközi konferencia; Európai Tehetségközpontként 25 Európai 

Tehetségpont akkreditálása 

b) a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvényeket, 

kiadványokat, a program eredményeinek bemutatását; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 200 köznevelési intézmény megkeresése, legalább 70 

életpálya-vizsgálat, 1 összefoglaló kiadvány 

c) az olyan kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak a kiemelkedő tehetségű 

hazai és határon túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozott-

ságának bővítéséhez, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 10 támogatott program 

III.8. A tehetségsegítés szakmai színvonalának fejlesztése érdekében fel kell 

tárni a tehetséggondozást érintő képzések hatékonyságát és eredményességét. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: 1 tanulmány a  tehetségsegítést érintő képzések hatékonyságáról 

és eredményességéről, valamint kidolgozott javaslat a képzések rendsze-

rének fejlesztésére 

III.9. Biztosítani kell a matematikai tehetségazonosító módszertan és eszköztár 

fejlesztését és a köznevelési matematikai tudásközpontok működését. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: 7 db matematikai tudásközpont létrehozása és működtetése 
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III.10. Erősíteni kell a hazai tehetséggondozó rendszer nemzetközi szerep-

vállalását, népszerűsíteni kell a hazai tehetséggondozási rendszert 

külföldön, támogatni kell a hazai jó gyakorlatok külföldi megismertetését 

és elterjesztését, valamint a külföldi jó gyakorlatok hazai adaptációját. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Indikátor: legalább 2 nemzetközi konferencia és legalább 5 adaptált 

külföldi jó gyakorlat 

 

1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozata a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

A Kormány a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.,  

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a 

Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskola-

elhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. határozat 1. pontjában foglalt Végzettség nélküli iskolaelhagyás 

elleni középtávú stratégia megalapozása érdekében  

a) elfogadja a részére bemutatott, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 

stratégia cselekvési tervét (a továbbiakban: cselekvési terv);  

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a cselek-

vési tervnek a kormányzati portálon történő közzétételéről.  

 Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia 

megvalósítására készült 

Tartalom: 

- Vezetői összefoglaló  

- Korai iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervének 

alapindikátorai – helyzetleírás  

- Korai iskolaelhagyók aránya, EU indikátor (ESL indikátor) 

- Nem dolgozó, nem tanuló fiatalok, EU indikátor (NEET indikátor)  

- Nemzeti lemorzsolódási indikátor  

- Bázisértékek és célértékek  

- Beavatkozási területek azonosítása és jellemzői  

 

 

 

 Elérhető az alábbi linken: 

http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-

Cselekv%C3%A9siterv_20161109.pdf#!DocumentBrowse 

 

 

http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
http://www.kormany.hu/download/7/6a/e0000/ESL-Cselekv%C3%A9si-terv_20161109.pdf
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1. Korai iskolaelhagyással kiemelten érintett intézmények azonosítása, 

fejlesztése  

Problématerület meghatározása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

2. Ágazatközi együttműködés fejlesztése ágazati, területi és helyi szinten 

Problématerület meghatározása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

3. Helyi közösségi együttműködések fejlesztése, kreatív partnerség  

Problématerület meghatározása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

4. Pedagógusok  

Problématerület meghatározása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

5. Korai gyermekkor, prevenció 

A problématerület bemutatása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

6. Tartalmi kínálat, alternatív tanulási utak  

Problématerület meghatározása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

7. Támogató szakmai szolgáltatások  

Problématerület meghatározása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

8. Monitoring  

A problématerület bemutatása  

Beavatkozási terület célkitűzései  

- A beavatkozási területek intézkedései – felsorolás  

- A beavatkozások területek intézkedései – részletes leírás  
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2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

 
Hatályos 2018. 

január 1-től 

2018. január 1-től ez a törvény váltja fel a közigazgatási ható-

sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvényt (Ket.), melynek egyes szabályaira a közne-

velési törvény és végrehajtási rendeletei sok esetben utalnak, 

mint alkalmazandó rendelkezésekre. 

473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

12. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. 

(XII. 13.) Korm. rendelet 

módosítása 

5. § (1) bekezdés (A Hivatal) 

13. gondoskodik a szakmai vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok, jegyzők 

és szakértők rendszeres felkészítéséről, 

17. a szakképzési feladatot ellátó hatóság által összesített, a megyei fejlesz-

tési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra 

vonatkozó javaslatait egységes rendszerbe foglalja és megküldi a szakkép-

zésért és felnőttképzésért felelős miniszter részére, 

25. a munkaerő-piaci képzések szervezésének keretében – a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok javaslata alapján és a szakképzésért és felnőtt-

képzésért felelős miniszter egyetértésével – meghatározza a képzési 

szakirányokat. 

5. § (3) bekezdés (A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai 

keretében) 

Hatályos 2017. 

január 1-jétől 

Az NSZFH korábbi feladatainak egy részét a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz telepítették. Az NSZFH jelenlegi főbb 

feladatai: 

- jogszabályok szakmai megalapozása, 

- a szakképzés és felnőttképzés szakmai és módszertani 

fejlesztése, 

- a szakmai követelménymodulok elkészítésének, egységes 

alapelveinek kidolgozása, az országos modultérkép gondo-

zása, 

- a szakmastruktúra fejlesztése, 

- szakmai továbbképzések szervezése, 

- a pályaorientációs rendszer, az életpálya-tanácsadási szolgál-

tatás, a pályakövetési rendszer működtetése 

- a munkaerő-piaci képzések tekintetében a képzési szak-

irányok meghatározása, 

- a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítése egy-

séges alapelveinek kidolgozása, 
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e) jogszabályban meghatározott hatáskörében szervezi valamennyi vizsga-

időszakra a d) pontban foglaltak alapján kidolgozott központi feladatlapok 

sokszorosítását és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak történő 

eljuttatását. 

5. § (4) A Hivatal ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

- ellátja a szakmai és vizsgakövetelmények, a szakképzési 

kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyvei kidolgo-

zásával kapcsolatos feladatokat. 

- a szakképzési centrum főigazgatója felett a Hivatal főigaz-

gatója gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 

(6) Hatályát veszti az R6. 5. § 

a) (1) bekezdés 7., 14. és 22. pontja, 

b) (3) bekezdés a), c) és h) pontja. 

 Ezek a feladatok a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek, 

felsorolásukat lásd: 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a szak-

képzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési 

hatósági feladatok ellátásáról. 

46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

módosítása 

Hatályos 2017. 

január 1-től 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 

részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 2017. január 1-jétől 

hatályos módosításának megfelelően a köznevelési törvény 

végrehajtási rendeleteiben „az állami intézményfenntartó központ” 

szövegrészek helyébe a „tankerülti központ” szöveg lép 

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatá-

sokban való közreműködés feltételeiről szóló  

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása 

3. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról szóló  

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosítása 

4. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyv-

támogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló   

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása 

5. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsga-

elnöki megbízás feltételeiről szóló   

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása 

6. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása 
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7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

módosítása 

1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozat a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

A Kormány – a természetjárás növekvő népszerűségére és nevelési, 

hazafias, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempon-

tokra tekintettel – támogatja a gyalogos természetjárás vándortáborozási 

formájának újraindítását, ennek érdekében: 

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 172 224 ezer 

forint többletforrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium fejezet javára; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2017. 

február 20. 

 

A Kormány 172 224 ezer forint többletforrás biztosításáról 

döntött a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás 

támogatására, melynek felhasználásáról a Magyar Természet-

járó Szövetséggel történik támogatási szerződéskötés.  

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával gondos-

kodjon a gyalogos vándortáborozás kommunikációs feladatainak ellátásáról 

és az ehhez szükséges forrás biztosításáról legfeljebb a központi költség-

vetésről szóló 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 az ifjúsági gyalogos vándor-

táborozással kapcsolatos feladatok megvalósítására kössön támogatási 

szerződést a Magyar Természetjáró Szövetséggel. 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: 2017. 

február 20. 
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51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete a járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 

23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvég-

zése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az álta-

lános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartóz-

kodási helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a megyeszékhely 

szerinti járási hivatalt.” 

2017. január 1-

jétől 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának 

elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 

részt, az általános iskola igazgatója a megyeszékhely szerinti 

járási hivatalt is értesíti. 

24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 

(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási 

hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén 

található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 

általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi 

bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja 

a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 

iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) 

bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt 

körzetek tervezetéről. 

(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, 

valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkor-

mányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javas-

latáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 

 Az általános iskolai felvételi körzeteket a megyei kormány-

hivatal helyett a megyeszékhely szerinti járási hivatal állapítja 

meg. A korábbiaktól eltérően a körzethatárok megállapításánál 

ki kell kérni a tankerületi központ véleményét is. Egyetértés 

hiányában az oktatásért felelős miniszter dönt. 
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(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti 

vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február 

utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi 

területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az 

Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. 

Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslat-

tétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal 

történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó 

napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett 

körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról 

az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február 

utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) 

bekezdése szerinti döntés meghozatalához.” 

80. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az 

intézkedési tervet a hivatalnak. Az intézkedési terv a hivatal jóváhagyá-

sával válik érvényessé. A hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja az 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.” 

 Ha az országos kompetenciamérésen az iskola a jogszabályban 

foglalt minimális képességszint alatt teljesít, az Oktatási Hivatal 

felhívja az iskola igazgatóját arra, hogy készítsen intézkedési 

tervet. Ha ezt a felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés 

eredményei alapján az adott feladatellátási helyen, az adott 

évfolyamon és képzési típusban az alulteljesítés továbbra is 

fennáll, a hivatal az intézmény fenntartóját hívja fel intézkedési 

terv készítésére, melyet a hivatal hagy jóvá, és ellenőriz. 

143. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a 

következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról 

távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán 

köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem 

adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz 

nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatel-

látási helye szerint illetékes járási hivatalt. 

 Ha a tanuló a foglalkozások több mint ötven százalékáról 

hiányzik, félévkor és év végén osztályozó vizsgát köteles tenni.  

(11) Amennyiben a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megál-

lapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt teljesíti, a járási hivatal megbízottja megfigyelőként részt 

vesz, egyéb esetben részt vehet az osztályozó vizsgán.” 

 Amennyiben a tanuló a több évfolyamra megállapított tanul-

mányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesíti, 

a járási hivatal megbízottja megfigyelőként részt vesz az 

osztályozó vizsgán. 
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51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 6. §  A megyei kormányhivatal egyes köznevelési feladatainak a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz történő telepítésével 

kapcsolatosan a jogszabályban e változással érintett helyeken a 

„kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely 

szerinti járási hivatal” lép 

3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgálta-

tásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) 

EMMI rendelet módosítása 

4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 

(II. 26.) EMMI rendelet módosítása 

 A megyei kormányhivatal egyes köznevelési feladatainak a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz történő telepítésével 

kapcsolatosan a két jogszabályban a változással érintett 

helyeken a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megye-

székhely szerinti járási hivatal” lép 

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

módosítása 

11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlett-

ségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez.  

Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam 

utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak a tanulmányi követelményeket 

teljesítenie. Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantár-

gyakból – különböző évfolyamokig, de legkésőbb – az e bekezdésben foglalt 

kivétellel – a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni előre-

haladású nevelés és oktatás a fejlesztő nevelésoktatás teljes időtartamára 

engedélyezhető.” 

Hatályos 

2017.01.01-től 

A sajátos nevelési igényű tanuló részére egyéni előrehaladású 

nevelés és oktatás engedélyezhető. 
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20. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők 

és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az 

óvodavezető dönt.” 

 Új rendelkezés. 

47. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Enyhe értelmi fogyatékos tanuló készségfejlesztő iskolába akkor vehető 

fel, ha a szakiskola előkészítő kilencedik évfolyamát sikertelenül teljesítette.” 

 Új rendelkezés. 

4. § Az R1. 123. § (4) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése) 

„9. kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,” 

 A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola elnevezésével 

kapcsolatos szabályok. 

5. § Az R1. 123. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola megnevezése tartalmazza 

az adott nemzetiségi nyelv megjelölését.” 

 

6. § Az R1. 50. alcíme a következő 137/A. §-sal egészül ki: 

„137/A. § Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a 

szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési 

területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat 

figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni 

szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók 

kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező 

foglalkozás.” 

 
Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

fogalmának meghatározása. 

A R. a következő 50/A. alcímmel egészül ki: 

50/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok és az együtt-

nevelést segítő pedagógusok 

138/A. § Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes 

szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az 

utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében 

foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.” 

Hatályos 

2017.01.02-től 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat munka-

közösséget működtet. 
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A R. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„139. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő peda-

gógus közreműködésével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesz-

téséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább egy alkalommal 

rögzíti a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a 

fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a többi tanulóval együtt oktatott tanuló 

egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni 

fejlődési lapon dokumentálja.” 

 
Az integráltan nevelt SNI tanulók egyéni fejlesztési tervét az  

együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével kell elké-

szíteni, és a fejlesztésről a szülőt tájékoztatni kell. 

A R. a következő 154/A. §-sal egészül ki: 

„154/A. § A köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében - a 

155. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - köznevelési szakértő 

vehet részt. Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést 

szakmai szakértő bevonásával kell végezni.” 

 
Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést 

szakmai szakértő bevonásával kell végezni. 

 

A R. 155. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés nemzetiségi feladatot ellátó 

köznevelési intézményben folyik, 

a) az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs 

ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus 

bevonásával kell végezni, 

b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos nemze-

tiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt vehet olyan 

szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves 

gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képvi-

selője. A hivatal megkeresi az érintett országos nemzetiségi önkormány-

zatot azzal, hogy kíván-e saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben.” 

 
A nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyó 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésbe a nemzetiség nyelvét beszélő 

szakértőt, ennek hiányában a nemzetiség nyelvét beszélő peda-

gógust be kell vonni. 

A R. 1. 15. alcím címében a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a 

„szakközépiskola, szakiskola” szövegrész, az „évfolyamára” szövegrész 

helyébe az „évfolyamára és a készségfejlesztő iskolára”, 

2. 75. § (3) bekezdés b) pontjában az „a fővárosi, megyei utazó gyógy-

pedagógusi hálózat” szövegrész helyébe az „az utazó gyógypedagógusi, 

utazó konduktori hálózat”, 

 
Jogszabályok összehangolása miatt szükséges szövegmódo-

sítások. 
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3. 150. § (3) bekezdésében az „elérhetővé teszi” szövegrész helyébe a 

„megküldi”, 

4. 74/A. alcím címében az „általános iskolában az erkölcstan” szövegrész 

helyébe az „általános iskolában az etika”, 

5. 182/A. § 

a) (5) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan” szövegrész helyébe az „etika”, 

b) (7) bekezdésében az „a tanuló számára erkölcstan” szövegrész helyébe 

az „a tanuló számára etika”, 

c) (7) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan” szövegrész helyébe az „etika”, 

6. 182/B. § 

a) (3) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan helyett” szövegrész helyébe az 

„etika helyett”, 

b) (3) bekezdés b) pontjában az „erkölcstan órák számára” szövegrész 

helyébe az „etika órák számára”, 

c) (4) bekezdésében az „erkölcstan órával” szövegrész helyébe az „etika 

órával”, 

d) (7) bekezdésében a „vonatkozóan az erkölcstan” szövegrész helyébe a 

„vonatkozóan az etika”, 

e) (8) bekezdésében az „erkölcstan helyett” szövegrész helyébe az „etika 

helyett”, 

f) (10) bekezdésében az „„Erkölcstan/Hit- és erkölcstan”” szövegrész 

helyébe az „„Etika/Hit- és erkölcstan”” 

szöveg lép. 

Hatályát veszti az R1. 

a) 193. § (10) és (11) bekezdése, 

b) 193. § (21)-(25) bekezdése. 

Hatályát veszti 

2017.01.01-től 

Hatályát vesztő rendelkezések: 

193. § (10) A 2017/2018. tanévben abban a két tanítási nyelvű 

nevelés-oktatást folytató középiskolában, amelyikben a 136. § 

(1) bekezdésében foglalt feltételeket a 2017/2018. tanév kezde-

téig nem teljesítik, a két tanítási nyelvű nevelés-oktatás kezdő 

évfolyamára nem hirdethető felvétel. Ezen intézményekben a 

két tanítási nyelvű oktatás felmenő rendszerben megszűnik. 
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(11) 137. § (1) bekezdésében előírt feltételeket először a 

2016/2017. tanévben a nyelvi előkészítő évfolyammal működő 

nevelési-oktatási intézményben tanulmányaikat befejező és rendes 

érettségi vizsgát tevő tanulók vonatkozásában kell vizsgálni. 

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatá-

sokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI 

rendelet módosítása 

20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben az foglalkoz-

tatható, aki pedagógiai szakértő munkakör esetén mesterfokozatú tanári, 

gyógypedagógusi, konduktori, pedagógiai előadó munkakör esetén óvoda-

pedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógusi, konduktori végzettséggel és 

szakképzettséggel, továbbá – mindkét munkakörben – pedagógus-szakvizs-

gával rendelkezik.” 

 
A pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben 

foglalkoztathatók köre bővült a gyógypedagógusi, konduktori 

végzettségűekkel. 

27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Ha az Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem szerepel a szak-

területnek megfelelő kirendelhető szaktanácsadó, a Hivatal felkérhet olyan 

Pedagógus II., ennek hiányában Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógust 

is, aki legalább tizennégy év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai 

gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá elvégezte a 

Hivatal által szervezett, adott szaktanácsadói területhez kapcsolódó felké-

szítő képzést.” 

 
Új rendelkezés az Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem 

szerepelő pedagógus felkérhetőségéről szaktanácsadásra. 

16. § Hatályát veszti a 12. § (4) bekezdése, a 26. § (5) bekezdése 
 

Nem láthat el szaktanácsadói tevékenységet az, aki pedagógiai 

intézetben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munka-

körben alkalmazásban áll. 

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása 

4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Köznevelési Hídprogramhoz, a felnőttoktatáshoz, továbbá a készség-

fejlesztő iskolák és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató 

munkáját ellátó szakiskolák számára készített kerettantervek esetében nem 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 
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kell alkalmazni a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a tantárgyi keret-

tantervekre vonatkozó előírásokat.” 

11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

A melléklet a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-

oktatási intézmények számára kiadott kerettanterveket tartalmazza. 

Hatályát veszti a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 

valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) 

OM rendelet. 

Hatályát veszti 

2017. augusztus 

31-től 

 

4. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 

képzési és kimeneti követelményeiről szóló  

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása 

  

5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló  

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása 

1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. a szakértői bizottság vezetője: az Intézmény szakértői bizottságként 

eljáró tagintézményének vezetője, valamint a székhelyintézmény esetében 

a székhelyintézmény által ellátott szakmai feladatok végrehajtását irányító 

főigazgató-helyettes, 

2. feladatellátási kötelezettség: a működési körzethez igazodó kötele-

zettség, amely alapján az Intézmény  

székhelyintézménye, tagintézménye köteles ellátni a  működési körzetében 

lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező, vagy működési körzetében intézményes 

ellátásban részesülő gyermekeket, tanulókat, 

3. gyógypedagógus végzettség és szakképzettség: 

a) főiskolai szintű, alapfokozatú gyógypedagógus végzettség és szakkép-

zettség: 

aa) a gyógypedagógus, 

ab) a gyógypedagógiai tanár és 

ac) a gyógypedagógiai terapeuta 

2017.01.01. Az értelmező rendelkezések kiegészültek az alábbi fogalmakkal: 

- megyei, fővárosi tagintézmény, 

- országos tagintézmény, 

- szakosított tagintézmény,  

- óvoda- és iskola szakvizsga 
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végzettség és szakképzettség, 

b) egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus végzettség és szak-

képzettség: 

ba) a speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus végzettség és 

szakképzettség, valamint az a) pontban foglalt végzettség és szakkép-

zettség együttes megléte,  

bb) az okleveles gyógypedagógus és 

bc) a gyógypedagógia-tanár végzettség és szakképzettség, 

4. Intézmény: megyénként és a fővárosban egy, a székhelyintézménye 

szerint illetékes tankerületi központ (a továbbiakban: tankerületi központ) 

által fenntartott, járásonként legalább egy tagintézményből álló pedagógiai 

szakszolgálati intézmény, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 18. § (2) bekezdésében foglalt vala-

mennyi szakszolgálati feladatra kiterjedően az állami köznevelési köz-

szolgálati feladatellátás keretében a pedagógiai szakszolgálatokat ellátja, 

5. járás: a járás és a fővárosi kerület,  

6. járási tagintézmény: olyan, járásonként szervezett feladatellátási hely, 

amely a megyében, a fővárosban, valamennyi járásban, az adott járásra 

kiterjedő működési körzettel – az e rendeletben foglalt kivételekkel – az 

Nkt. 18. § (2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati 

feladatot és az e rendeletben, valamint a pedagógiai szakszolgálati 

intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint 

a tagintézmény szintjén irányítási, képviseleti, szakmai feladatot lát el, 

7. klinikai szakvizsga: 

a) a szakpszichológus képzésről szóló 10/1981. (VIII. 6.) MM–EüM 

együttes rendelet és a klinikai pszichológusok és a klinikai gyermek-

pszichológusok szakképzéséről és továbbképzéséről szóló 14/1981. (XI. 4.) 

EüM rendelet (a továbbiakban együtt: MM és EÜM rendelet) alapján 

szerzett klinikai pszichológia, 

b) a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia és  
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c) a felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia [az a)–c) pont 

alattiak a továbbiakban együtt: klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szak-

pszichológus], 

d) az MM és EÜM rendelet alapján szerzett klinikai gyermekpszichológia, 

e) a klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia és 

f) a gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia [a d)–

f) pont alattiak a  továbbiakban együtt: klinikai gyermek szakpszichológus] 

szakvizsga, 

8. konduktor végzettség és szakképzettség: 

a) főiskolai szintű, alapfokozatú konduktor végzettség és szakképzettség: 

aa) a konduktor, 

ab) a konduktor-óvodapedagógus, 

ac) a konduktor-tanító, 

ad) a konduktor (óvodapedagógus) és 

ae) a konduktor (tanító) végzettség és szakképzettség, 

b) egyetemi szintű, mesterfokozatú konduktor végzettség és szakkép-

zettség: a speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus végzettség és 

szakképzettség és 

ba) a konduktor, 

bb) a konduktor-óvodapedagógus, vagy 

bc) a konduktor-tanító végzettség és szakképzettség együttes megléte, 

9. megyei, fővárosi tagintézmény: olyan feladatellátási hely, amely a 

megyében, a fővárosban egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat több 

járásra kiterjedő működési körzettel lát el,  

10. országos tagintézmény: olyan feladatellátási hely, amely az egyes 

pedagógiai szakszolgálati feladatokat országos működési körzettel lát el, 

11. óvoda- és iskola szakvizsga: 

a) óvoda- és iskolapszichológia, 

b) óvoda- és iskola-szakpszichológia szakvizsga, 
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12. szakosított tagintézmény: olyan tagintézmény, amely legfeljebb két 

szakszolgálati feladatot lát el, 

13. székhelyintézmény: az Intézmény szakmai irányítást és koordinálást 

végző, valamint megyei, fővárosi működési körzettel szakértői bizottsági 

feladatokat is ellátó feladatellátási helye, ahol az Intézmény képviseleti 

jogának gyakorlására jogosult vezető munkahelye található, 

14. tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontja szerinti intézményegység.” 

2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A rendelet hatálya – fenntartótól függetlenül – kiterjed) 

„i) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai 

Szakszolgálatra (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat).” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Az intézmény nevét pontosították. 

4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai 

fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori prevenció, 

tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának 

időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család 

kompetenciáinak erősítése, a  gyermek és a  család társadalmi inklúziójának 

támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a  

komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a  kognitív, 

a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a  mozgás-

fejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A korai fejlesztés és gondozás fogalmát illetően fogalmi 

pontosítás történt. 

4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz 

javaslatot.” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Pontosításra került, hogy a tizennyolc hónapnál fiatalabb 

gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata 

nélkül milyen orvosi vélemény és terápiás javaslat alapján lehet 

elkészíteni. 4. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében 

szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, 

csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia 

és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és reha-

bilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat 
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szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diag-

nosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.” 

4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, 

szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a 

fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete 

a) 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra, 

b) 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra, 

c) 5–6 éves kor között legalább heti öt óra.” 

Hatályos: 2017. 

szeptember 1-től 

A szakasz kiegészül a c) ponttal. 

4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: 

„(7a) Intenzív ellátás a gyermek – a szülő gondozásba történő aktív bevoná-

sával megvalósított – összefüggő, bentlakásos korai fejlesztése és 

gondozása, amelynek időtartama legalább egy, legfeljebb három hét. 

A (6) bekezdésben meghatározott időkeret teljesítése szempontjából egy hét 

intenzív ellátás hat hét általános szabályok szerinti fejlesztésnek felel meg. 

A bentlakás feltételeit a gyermek és a szülő számára az intenzív ellátást 

végző intézmény biztosítja.” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Új korai fejlesztési és gondozási forma a gyermek és szülő 1-3 

hetes bentlakásával megvalósuló intenzív ellátás. 

11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A járási szakértői bizottság feladata 

a) az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a 

harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, peda-

gógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata, 

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy 

kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése, 

c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása, 

d) a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése.” 

Hatályos: 2017. 

március 1-től 

A „tankerületi” szakértői bizottság kifejezés helyébe a „járási” 

lép. A szakasz kiegészül a d) ponttal. 

12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai: 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A szakasz kiegészült a g) ponttal. 
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a) az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a 

háromévesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-

gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata, 

b) a 7. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a gyermek, a 

tanuló vizsgálatának eredményei alapján szakértői vélemény készítése, 

c) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kiegészítő vizsgálat 

végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a beillesz-

kedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a 

szakértői vélemény elkészítése és kiadása, 

d) a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok 

elvégzése, 

e) jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez 

szükséges igazolások kiadása, 

f) jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmo-

zottan fogyatékos gyermekek 

ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek 

bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátására, 

g) a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény elkészítése.” 

12/A. §-sal egészül ki: 

„12/A.  § Az országos szakértői bizottság tevékenysége körében a 12.  § (1) 

bekezdés c) és d) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott 

feladatokat végzi.” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Új rendelkezés. 

14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, 

valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. A szakértői vizs-

gálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló 

kérelem megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a vizsgálat 

időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői 

vizsgálat időpontját – első vizsgálat esetében – a vizsgálat kezdeménye-

zésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a kérelem beérkezését 

követően nem 15, hanem 10 napon belül kell megküldeni.  

Új rendelkezés, hogy mi az eljárás az esetben, ha a szülő a 

vizsgálaton nem jelenik meg. 
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napon belüli időpontra kell kitűzni. Amennyiben a szülő a szakértői 

vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell 

számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati idő-

pontot követő naptól számított tizenöt napon belüli időpontra. Ennek 

elmulasztása esetén, ha a vizsgálat a szülő kérésére indult, a vizsgálati 

kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Ha a vizsgálat a 13. § (2) bekezdés 

a), b) vagy d) pontja alapján indult, akkor a szakértői bizottság a 40. § (3) 

bekezdés b) pontja szerint közigazgatási hatósági eljárás megindítását 

köteles kezdeményezni.” 

16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A korai fejlesztés és gondozás, továbbá a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók részére az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, 

továbbá a fejlesztő nevelés és a fejlesztő nevelés-oktatás igénybevételével 

összefüggő utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást az Intéz-

mény szakértői bizottságként eljáró székhelyintézménye vagy tagintéz-

ménye központilag kiadott nyomtatványon állítja ki. Az igénybevételt az 

ellátást nyújtó köznevelési intézmény vezetője vagy írásbeli meghatal-

mazással rendelkező megbízottja igazolja.” 

 Kisebb szövegpontosítás. 

17. § (1) bekezdés h) pont ha) és hb) alpontjai helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a külön-

leges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló ellátására, az ellátás módjára, 

formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok 

típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véle-

ménynek tartalmaznia kell a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének 

megfelelő) 

„ha) óvodára, csoportra (a továbbiakban együtt: kijelölt óvoda), 

hb) általános iskolára, középfokú iskolára, fejlesztő nevelés-oktatást 

végző iskolára, csoportra, osztályra, tagozatra (a továbbiakban együtt: 

kijelölt iskola),” 

(vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését,) 

 Kisebb szövegpontosítás. 

17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 

(6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(5) A szakértői véleményt, az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vizsgálat 

lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell a szülőnek. 

Amennyiben a szülő a 16.  § (3) bekezdése alapján összeállított intézmény-

jegyzékről köznevelési intézményt nem választ, a szakértői bizottság a 

vizsgálat lezárását követő harmincadik napon a gyermeket, tanulót ellátó intéz-

ményt saját választása alapján kijelöli és a szakértői véleményt a kijelöléstől 

számított öt munkanapon belül a szülőnek kézbesíti. 

(6) A kézbesítés történhet postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján. 

A kézbesítés napja az a nap, amelyen a szakértői véleménynek a szülő általi 

átvétele megtörtént, vagy amely napon a szülő az átvételt megtagadta. Ha 

postai úton kézbesített szakértői vélemény a szakértői bizottsághoz „nem 

kereste” jelzéssel érkezik vissza, a szakértői véleményt – az ellenkező 

bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 

ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.” 

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek szülője nem választ 

intézményt, a szakértői bizottság jelöl ki. 

A szakértői vélemény kézbesítésének szabályai részletezésre 

kerültek. 

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

„(3) A szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak – a szakértői 

vélemény kézhezvételétől számítva – tizenöt nap állrendelkezésre a szakértői 

vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. Amennyiben a szülő, 

vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló a szakértői vélemény kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot és nem indítja meg a 

(2) bekezdésben meghatározott eljárást, az egyetértését megadottnak kell 

tekinteni.” 

19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló nem élt a felül-

vizsgálat kezdeményezésének jogával, a szakértői véleményt a szakértői 

bizottság 

a) a sajátos nevelési igény megállapítása, illetve a korai fejlesztés és 

gondozás megkezdésére tett javaslat esetén a kijelölt köznevelési intéz-

ménynek, továbbá 

 

 

 

Hatályos: 2017. 

március 1-től 

Pontosításra került, hogy kinek kell megküldeni a szakértői 

véleményt. 
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b) abban az esetben, ha a gyermek 

ba) az adott évben betölti a harmadik életévét vagy ennél idősebb, a 

lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes 

jegyzőnek, 

bb) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és nem 

részesül további óvodai nevelésben, a lakóhely, ennek hiányában a 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak, 

bc) az adott évben betölti a hatodik életévét vagy ennél idősebb és 

további óvodai nevelésben részesül, a lakóhely, ennek hiányában a 

tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnek és járási hivatalnak 

megküldi.” 

19. § (2) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal: 

c) abban az esetben, ha a szakértői véleményt a tankerületi szakértői 

bizottság készítette el a 4. § (2a) bekezdésében meghatározottak szerint, a 

megyei szakértői bizottságnak megküldi. 

Hatályos: 2017. 

március 1-től 

20. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a többi gyermekkel, 

tanulóval közös óvodai csoportban, iskolai osztályban azért nem szervez-

hető meg, mert az intézményjegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, 

a szakértői bizottság a szakértői véleményét megküldi – óvoda vonat-

kozásában – a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőnek – iskola vonatkozásában –, a tanuló lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazga-

tónak. A jegyző, illetve a tankerületi igazgató – szakképzésben részt vevő 

vagy szakképzésbe jelentkező tanuló esetén a tankerületi igazgató a 

szakképzési centrum vezetőjének egyetértésével – intézkedik arról, hogy a 

gyermek, tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény 

kijelölésre kerüljön. A jegyző, illetve a tankerületi igazgató tizenöt napon 

belül tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot. 

(2) Ha a gyermek, a tanuló gyógypedagógiai intézményben történő nevelése, 

oktatása azért nem szervezhető meg, mert az Intézmény által vezetett 

jegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a szakértői bizottság a 

 Szakképzésben részt vevő vagy oda jelentkező tanuló esetén a 

tankerületi igazgató a szakképzési centrum vezetőjének 

egyetértésével intézkedik az iskola kijelöléséről, ha az integ-

ráltan nevelhető SNI tanulókat ellátó intézmények jegyzékében 

nincs megfelelő intézmény. 

Ha az intézményjegyzékben nincs megfelelő gyógypedagógiai 

intézmény, az illetékes tankerületi igazgató intézkedik az 

intézménykijelölésről. 
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szakértői véleményét megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazgatónak.  

A tankerületi igazgató intézkedik arról, hogy a gyermek, tanuló kötelező 

felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény kijelölésre kerüljön.  

A tankerületi igazgató tizenöt napon belül tájékoztatja a intézkedéséről a 

szakértői bizottságot.” 

22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Amennyiben a szakértői vélemény elkészítésére a 4. § (2a) bekez-

désében meghatározottak szerint került sor, a szakértői vélemény első 

hivatalból történő felülvizsgálatát a 12.  § (2) bekezdés a) pontja alapján 

kell elvégezni a végrehajtás megkezdését követő első tanév során.  

A szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig, 

amíg a gyermek korai fejlesztés és gondozásban részesül, minden második 

tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.” 

 A tizennyolc hónapnál fiatalabb, külön vizsgálat nélkül, orvosi 

vélemény és terápiás javaslat alapján szakértői véleményt 

kapott gyermek első hivatalból történő felülvizsgálatakor teljes 

körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá 

szükség szerint orvosi vizsgálatát el kell végezni. 

25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata 

a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és 

szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, 

diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapot-

megismerési és terápiás tevékenység.” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A logopédiai ellátás tartalmának pontosítása. 

25. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A 

hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és 

expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, 

illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés ered-

ménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai 

vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszicho-

lógiai, orvosi vizsgálatokat. 

(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény 

alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a 

szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.” 

Hatályos: 2017. 

szeptember 1-től 

Kötelező logopédiai szűrés bevezetése három éves korban. 
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33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az, aki nem rendelkezik szakvizsgával, – a 44. § (2) és (3) bekez-

désében foglalt kivétellel – pedagógus munkakörben foglalkoztatható, 

feltéve, hogy a munkáltató előírja a szakvizsga – az Intézménynél történő 

foglalkoztatástól, vagy ha ez kedvezőbb, a szakvizsgára történő jelentke-

zéshez meghatározott pedagógusmunkakörben eltöltött szakmai gyakorlat 

megszerzésétől számított – öt éven belüli megszerzésének kötelezettségét.” 

 Szakvizsga megszerzési lehetőségének pontosítása. 

34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) A tanévben a szakalkalmazotti közösség az Intézmény munka-

tervében meghatározott pedagógiai szakszolgálati célra hat munkanapot 

szakszolgálati feladatellátás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 

két napot a teljes Intézmény, négy napot pedig a székhelyintézmény és a  

tagintézmények vonatkozásában kell felhasználni.” 

 Új rendelkezés. 

13. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki: 

„35/A. § Az oktatási központ az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 16. pontja 

alapján, a szakszolgálati feladatellátás szakmai egységességének biztosí-

tása érdekében, a miniszter szakmai iránymutatásával főigazgatói munka-

közösséget működtet. A főigazgatói munkaközösség tagjai a tankerületi 

központok által fenntartott Intézmények intézményvezetői, akik a munka-

közösség vezetőjét tagjaik közül választják. 

A főigazgatói munkaközösség üléseit legalább háromhavonta tartja.  

A főigazgatói munkaközösség az ügyrendjét maga alkotja meg.” 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A szakszolgálati feladatellátásban főigazgatói munkaközösség 

működik. 

41. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező 

részének tartalmaznia kell:) 

„c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költsé-

geinek megtérítésére igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a 

szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének módjáról.” 

 A szülőt a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének 

módjáról is tájékoztatni kell. 
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17. alcíme a következő 45/B. §-sal egészül ki: 

„45/B. § Ha a gyermek esetében a 25.  § (3) bekezdése szerinti három-

éveskori szűrésnek megfelelő szűrés 2017. szeptember 1. napja előtt nem 

történt, a gyermek ötéveskori szűrése a nyelvi fejlettségre (receptív és 

expresszív nyelv), a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és 

olvasás) készültségre irányul.” 

Hatályos: 2017. 

szeptember 1-től 

Új rendelkezés. 

1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

 Ez a melléklet a módosult Szakértői vélemény iránti kérelmet 

tartalmazza. 

6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 

 Ez a melléklet pedagógiai szakszolgálat intézményében a peda-

gógus-munkakörben és a nem pedagógus-munkakörben foglalkoz-

tatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit tartalmazza. 

7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

 Ez a melléklet pedagógiai szakszolgálat intézményében  foglal-

koztatottak minimális létszámát tartalmazza a megyében, 

fővárosban. 

Hatályát veszti a 4. alcím 

 

Hatályos: 2017. 

szeptember 1-től 

Hatályát veszti a fejlesztő nevelésről szóló fejezet. 

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet 47. § Hatályos: 2017. 

január 1-től 

Az egyes köznevelési jogszabályok módosításából adódó 

szövegmódosításokat vezet át.  

6. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 

módosítása 
 

 Az egyes köznevelési jogszabályok módosításából adódó 

szövegmódosításokat vezet át. 

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

módosítása 

1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § A rendelet hatálya kiterjed 

a) fenntartóra való tekintet nélkül 

aa) az általános iskolákra, 

ab) a gimnáziumokra, 

ac) a szakgimnáziumokra, 

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak 

együtt: középiskola], 

Hatályos 2017. 

január 2-től 

A d) pontban az „állami intézményfenntartó központra” szöveg 

így módosult: „az oktatási központra és a tankerületi 

központokra”. 
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ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ae) pont alattiak együtt: 

szakképző iskola], 

af) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)–af) pont alattiak 

együtt: középfokú iskola], 

ag) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ag) pont 

alattiak együtt: iskola], 

ah) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intéz-

mények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatást 

végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

nevelési-oktatási intézményekre, 

ai) a kollégiumokra, 

aj) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban 

az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény], 

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokra, 

d) az oktatási központra és a tankerületi központokra 

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra, 

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre, 

g) a pedagógusokra, 

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem 

pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint 

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.” 

1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.  A melléklet az érettségi, valamint a szakmai vizsgaidő-

szakokról, vizsganapokról szól. 

3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.  A melléklet a tanulmányi versenyekről szól. 

1. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez  Ez a melléklet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellék-

leteiben az egyes köznevelési jogszabályok módosításából 

adódó szövegmódosításokat vezet át.  

Tartalmazza továbbá a készségfejlesztő iskolák számára készült 

kerettanterveket. 
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2. melléklet 
 Ez a melléklet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az 

egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításához kapcsolódik 

3,4,5,6, 13. melléklet  Ezek a mellékletek a felsőoktatási szakképzések, az alap- és 

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint 

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanár-

szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.  

(I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) 

EMMI rendelethez kapcsolódnak 

10. melléklet 

 

 

 

 

 A 2016/2017. tanév rendjéről  szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI 

rendeletnek a 2017. évi május-júniusi írásbeli érettségi 

vizsgákról szóló melléklete kiegészült az ágazati és ágazaton 

kívüli szakmai vizsgatárgyakból a középszíntű érettségi vizsga 

lehetőségével. 

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 

kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követel-

ményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követel-

ményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosítása 

  

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése 

1. § (1) A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) szerinti szakképzési feladatot ellátó hatóságként a 

Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: PMKH) jelöli ki. 

(2) Az Szt.-ben a szakképzési feladatot ellátó hatóság számára meghatá-

rozott feladatokat a PMKH látja el. 

2. A PMKH feladatai 

2. § A PMKH 

Hatályos: 2017. 

január 1-től 

A Pest Megyei Kormányhivatalnak az NSZFH-tól átvett feladatai: 

- szakképzési névjegyzék összeállítása, gondozása, 

- a munkaerőpiaci képzések szervezése, 

- a megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslatainak 

összesítése, megküldése az NSZFH-nak, 

- komplex szakmai vizsgák szervezésével kapcsolatban: 

 gondozza a vizsgaszervezési engedélyek 

összesített országos jegyzékének adatbázisát, 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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a) összeállítja az országos szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági 

tagi, szakképzési szakértői 

névjegyzéket (a továbbiakban együtt: szakképzési névjegyzék) a szakképe-

sítésért felelős miniszter javaslata alapján; 

b) kialakítja és gondozza a szakképzési névjegyzék adatbázisát, és gondos-

kodik annak nyilvánosságra hozataláról; 

c) a munkaerőpiaci képzések szervezésének keretében a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter szakmai iránymutatása alapján kidol-

gozza a képzések indításához szükséges ajánlattételi eljárások lebonyo-

lításának eljárásrendjét, majd a fővárosi és megyei kormányhivatalok, 

illetve Pest megye esetében az Érdi Járási Hivatal javaslata és a szak-

képzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntése alapján jóváhagyja 

a munkáltatói igénybejelentésre induló képzéseket; 

d) összesíti a megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslatait, amelyet 

megküld a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére. 

3. § A PMKH a komplex szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében 

a) kialakítja és gondozza a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megkül-

dött vizsgaszervezési engedélyek összesített országos jegyzékének adatbázisát; 

b) a 4. §-ban foglaltak szerint valamennyi vizsgaidőszakra biztosítja a 

komplex szakmai vizsgák NSZFH által elkészített és sokszorosított 

központi feladatlapjait a vizsgaszervezők számára; 

c) jogszabályban meghatározott hatáskörében a szakképesítés tekintetében 

– a szakképesítésért felelős miniszterrel egyeztetett eljárásrend szerint – 

megbízza a komplex és modulos szakmai vizsga elnökét és a vizsga-

bizottság tagjait; 

d) feldolgozás céljából negyedévente megküldi a vizsgaelnöki jelentéseket 

az NSZFH részére, amely – a feldolgozást követően – az összefoglalást 

megküldi a szakképesítésért felelős miniszter számára; 

e) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába 

foglaló központi nyilvántartást; 

 központi feladatlapok szétküldése a vizsgaszervezők 

számára, 

 szakmai vizsga elnökének és a vizsgabizottság 

tagjainak megbízása, 

 negyedévente megküldi a vizsgaelnöki jelentéseket az 

NSZFH részére, 

 kezeli a komplex szakmai törzslapnyilvántartását. 
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f) ellátja a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minő-

sített adatokra vonatkozó szabályok szerint őrzi a központi nyilvántartás 

papíralapú és elektronikus adatait. 

4. § A PMKH gondoskodik a központi feladatlapoknak 

a) az iskolai rendszerű képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a 

szakképző iskolákba történő eljuttatásáról, valamint 

b) az iskolarendszeren kívüli képzést követő komplex szakmai vizsgák 

esetén a vizsgaszervezőknek történő átadásáról. 

5. § A PMKH a szakképzési feladatainak ellátása érdekében együtt-

működik a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti szerveivel, a 

gazdasági és szakmai kamarákkal, az oktatási és felnőttképzési tevékeny-

séget folytató intézményekkel, az oktatási intézményt fenntartókkal, 

valamint a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett hatóságokkal. 

48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 

Új/módosított rendelkezések 
Hatályba 

lépés/határidő 
A jogszabály/változás lényege 

 Hatályos: 2017. 

január 2-től 
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