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Jogszabály elnevezése
29/2017. (VI. 7.) FM
rendelet
az
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
2017. évi LXX. törvény
az oktatás szabályozására
vonatkozó
és
egyes
kapcsolódó
törvények
módosításáról

Új/módosított rendelkezések

Hatályba
lépés/határidő
2017.06.08-tól
hatályos

Jogszabály/változás lényege

A rendelet az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programmal kapcsolatos szabályokat, eljárásrendet tartalmazza, rendelkezéseit a 2017/2018-as és az azt követő
tanítási évekre vonatkozóan benyújtott
kérelmekre induló eljárásokban kell
alkalmazni.
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017.június 17- Az értelmező rendelkezések közé bekerült
módosítása
től
az egészségügyi és pedagógiai célú habiliA 4. §-a következő 4a. ponttal egészül ki:
táció, rehabilitáció fogalmának meghatá(E törvény alkalmazásában)
rozása.
„4a. 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,”
A 4. §-a a következő 15 a. ponttal egészül ki:
2017. június 17- Az értelmező rendelkezések közé bekerült
„15 a. külföldi iskolai kirándulás: azonos nevelési-oktatási től
a külföldi iskolai kirándulás fogalmának
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló legalább hét tanuló
meghatározása.
részvételével, a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási
jogviszonyban pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével
megszervezett a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó állam területére
irányuló térítésköteles kirándulás,”
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A 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a
sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye
alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén
felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos nevelési igény
miatt magántanulóként tanulmányokat folytató tanulók esetében
az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani
az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között
átcsoportosítható.”
A 41. § (4) bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:
(A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja
nyilván:)
„g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett
részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli
kiránduláson.”

2017.
szeptember 1-től

A bekezdés az alábbi mondattal bővült:
„A sajátos nevelési igény miatt magántanulóként tanulmányokat folytató tanulók
esetében az e bekezdésben meghatározott
időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkozásokat.”

2018.
szeptember 1-től

A 44. § (5) bekezdés a következő s) ponttal egészül ki:
[A (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti nyilvántartás a gyermek,
tanuló] „s) azon adatát, hogy melyik évfolyamon, mely országban
vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli
kiránduláson” (tartalmazza.)
A 47. § (9) bekezdés d) ponttal egészül ki:
„d) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók rajz, testnevelés,
technika, ének-zene, etika, a középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók rajz, technika, ének-zene, etika, valamint az egyes
kerettantervek által tartalmilag ezekkel egyenértékű tantárgyak
oktatását elláthatja a tantárgynak megfelelő szakos tanár is.”

2018.
szeptember 1-től

Az általános és középfokú iskolák az
iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,
valamint a Magyarország határain kívül élő
magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat alapján a hét-tizenkettedik
évfolyamok
valamelyikén
szervezik meg a határon túli kirándulásokat, melyen való részvétel adatait az
intézmény a tanuló adatai között nyilvántartja.
A KIR tanulói nyilvántartás tartalmazza,
hogy a tanuló melyik évfolyamon, mely
országban vett részt a szervezett határon
túli kiránduláson.
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2017. június 17- Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos
től
tanulók rajz, testnevelés, technika, énekzene, etika oktatását nem kell gyógypedagógusnak ellátnia, elláthatja a tantárgynak megfelelő szakos tanár is.

Az Nkt. következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek, tanulók a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvényben,
továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben
részesülnek.”
Az 57. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha –
az e bekezdésben foglalt kivétellel – az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Az egyéni előrehaladású
nevelésben és oktatásban részt vevő tanuló esetében az előírt
tanulmányi követelményeket az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott évfolyam végéig
kell teljesíteni. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb
egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Középfokú
iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített
kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal
akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba
vagy az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás
vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok
folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van
szükség.”
Az 59. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a
köznevelési intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési
felelősség általános szabályai szerint felel.”
A 32. alcím a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében – külön jogszabályban meghatározott –
felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek,
amelynek kedvezményezettje a tanuló.”
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2017. június 17- Új rendelkezés.
től

2017. június 17- A bekezdés az alábbi mondattal bővült:
től
„Az egyéni előrehaladású nevelésben és
oktatásban részt vevő tanuló esetében az
előírt tanulmányi követelményeket az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri rendeletben meghatározott
évfolyam végéig kell teljesíteni.”

2017. június 17- Új rendelkezés.
től
2017. június 17- Új rendelkezés.
től

A 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2018. április 1- A módosítással megszűnik az a rendel„(1) Az oktatásért felelős miniszternek a köznevelési köz- től
kezés, hogy az oktatásért felelős miniszter
szolgálati feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előa köznevelési feladatok megszervezéséhez
készítése céljából a hivatal tankerületi központ illetékességi
szükséges döntései előkészítése céljából a
területe szerinti bontásban, fenntartó típusonként évente jelentést
hivatal előterjesztése alapján a köznevelési
készít az oktatásért felelős miniszter számára a KIR-ben
feladatokat ellátó hatóságok közreműkörendelkezésre álló adatok felhasználásával a nevelési-oktatási
désével, valamint a helyi önkormányzatok
intézményi férőhelyek és a nevelésben-oktatásban részt vevő
véleményének kikérésével és közreműgyermekek, tanulók létszámának alakulásáról. A jelentést az
ködésével megyei szintű bontásban
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján
feladatellátási, intézményhálózat-működközzé kell tenni.”
tetési és köznevelés-fejlesztési tervet
készít, amelynek része a megyei szakképzési terv.
Helyette: tankerületi központ évente
jelentést készít nevelési-oktatási intézményi férőhelyek és a nevelésben-oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók
létszámának alakulásáról, melyet a minisztérium honlapján közzétesz.
A 77. § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
2017. június 17- A rendelkezés az oktatási jogok biztosa
„(7) Az oktatási jogok biztosa
től
jogállását rögzíti törvényi szinten.
a) az oktatásért felelős miniszternek tartozik felelősséggel,
b) tevékenységét határozatlan idejű vezetői munkakört betöltő
kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban
végzi,
c) jogosult a megbízatásának megfelelő cím használatára.
(8) Az oktatási jogok biztosa
a) vezeti az oktatási jogok biztosa hivatalát,
b) előzetesen véleményt nyilvánít a hivatalának munkatársaival
kapcsolatos munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatosan,
c) feladatai végrehajtásában nem kérhet és nem fogadhat el
utasítást,
d) nem járhat el olyan ügyben, amelyben tőle pártatlan
feladatellátás nem elvárható,
e) a d) pont szerinti körülményt köteles haladéktalanul írásban
jelezni az oktatásért felelős miniszternek, egyidejűleg az adott
ügyben az alapvető jogok biztosának eljárását kezdeményezni.”
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A 90. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a működés helye szerinti állam belső joga vagy nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, Magyarországon működő
magyar szakképző iskola tagintézménye külföldön folytathat
nevelési-oktatási, szakképzési tevékenységet és ehhez kapcsolódóan kollégiumi ellátást az oktatásért felelős miniszter engedélyével és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
valamint az érintett szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével. A tagintézmény nyilvántartásba vételére a (4) és (5)
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A köznevelési intézmény felett a 79. § (2) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzési
jogkört az érintett szakképesítésért felelős miniszter gyakorolja.”
A 94. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„k) az oktatási jogok biztosának feladatait, eljárását, továbbá az
általa vezetett hivatal szervezetének és működésének szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A 94. § a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Arany János
Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és
az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program megvalósítását szolgáló támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét és
feltételeit rendeletben állapítsa meg.”
A 97. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a
mentesítés időtartamának félbeszakadása nélkül, középfokú
iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet. Az
e bekezdésben foglaltakra az 56. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.”
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2018. január 1- Új: magyarországi szakképző iskola
től
tagintézménye miniszteri egyetértéssel
folytathat külföldön nevelési-oktatási,
szakképzési tevékenységet.

2017. június 17- A korábbi felhatalmazás az oktatási biztos
től
hivatalára, a jelenlegi az oktatási biztosra
vonatkozik.
2017. június 17- Új rendelkezés.
től

2018.
szeptember 1-től

Akit 2018. augusztus 31. napjáig a
szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól
mentesítettek, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig folyamatosan
megkaphatja a mentesítést.

A 99. §-a következő (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:
2017. június 17- A rendelkezések arra az esetre vonat„(16) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és től
koznak, hogy ha a pedagógus-munkakör
szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor a megfelelő
megfelelő végzettséggel és szakképzettpedagógus-szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy
séggel rendelkezővel nem tölthető be,
alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindmilyen végzettéggel foglalkoztatható
összesen öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki
átmenetileg valaki.
a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi
Engedményeket tartalmaz továbbá az alapszinttel és szakképzettséggel,
fokú művészetoktatásban foglalkoztatb) felsőfokú végzettségi szinttel és a tantárgynak megfelelő,
hatók végzettségére vonatkozóan is.
felsőoktatásban természettudomány képzési területen szerzett
szakképzettséggel,
c) alapfokú művészeti iskolában felsőoktatásban művészet
képzési terület szakján szerzett művészeti tárgynak megfelelő
felsőfokú végzettségi szinttel és előadóművész-szakképzettséggel
rendelkezik, feltéve, hogy vállalja a megfelelő tanári
szakképzettség megszerzését.
(17) A tánc és dráma tantárgyat 9–12. évfolyamon taníthatja az is,
aki magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettséggel
rendelkezik, valamint elsajátította a tantárgy oktatásához
szükséges elméleti és módszertani ismereteket a 98. § (14)
bekezdés szerinti továbbképzésben vagy a tantárgy szakirányának
megfelelő felsőfokú
végzettséggel és szakképzettséggel is rendelkezik.
(18) Alapfokú művészeti iskolában az azonos tanszakhoz tartozó
tantárgyakat taníthatja az is, aki bármely, az adott tanszakhoz tartozó
tantárgy tanításához megfelelő felsőfokú végzettségi szinttel és
szakképzettséggel rendelkezik, és vállalja, hogy a 98. § (14)
bekezdés szerint elsajátítja a tantárgy tanításának módszertanát. E
bekezdésben foglaltak szerint legfeljebb egy alkalommal, vagy több
egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott
időre foglalkoztatható az is, aki vállalja a megfelelő tanári
szakképzettség megszerzését.”
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A 62.§ (6) bekezdése a következőre módosul:
„A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és
egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amelybe bele kell
számítani legfeljebb heti két-két óra időtartamban a pedagógus
által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoportvezetői,
vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá
legfeljebb heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási
intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő
feladatok időtartamát. E szabályokat kell alkalmazni abban az
esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök esetében az
e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő
egyes feladatokra fordítandó részeinek arányát. A kötött
munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást
előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.”
99/E. § 2018. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem
működhet.

2017. június 17- A neveléssel-oktatással lekötött munkatől
időbe heti két-két órával bele kell számítani
az osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség
vezetéssel összefüggő feladatokat, továbbá
heti egy órával a tanulók önszerveződésének
segítésével
összefüggő
feladatokat.

2017. június 17- Az egységes óvoda-bölcsőde működése
től
megszűnésének
határideje
2017.
szeptember 1-ről 2018. szeptember 1-ra
tolódik.
2017.
Az első mondatból kikerült a konduktív
szeptember 1-től pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés és a
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása pedagógiai szakszolgálati
feladat.
A jövőben tehát nevelési-oktatási intézmény – az EGYMI kivételével – nem láthat
el pedagógiai szakszolgálati feladatokat.

A 7. § (2) bekezdés a következőre változik:
„A köznevelési intézmény több különböző típusú köznevelési
intézmény feladatait is elláthatja, valamint nem köznevelési
feladatot ellátó intézménnyel is összevonható az e törvényben
meghatározott esetben, formában és eljárás megtartásával
(a továbbiakban: többcélú intézmény). Nevelési-oktatási intézmény elláthatja a jogszabályban meghatározott egyes pedagógiaiszakmai szolgáltatási feladatot, továbbá a gyermekétkeztetés
feladatát anélkül is, hogy többcélú intézmény formájában
működne.”
A 87. § (5) bekezdésből hatályát veszti a következő szövegrész: 2017. június 17- Nem kell a fenntartó egyetértése az
„Az intézmény ellenőrzésében részt vevő szakértő kijelöléséhez a től
intézmény ellenőrzésében részt vevő
fenntartó egyetértése szükséges.”
szakértő kijelöléséhez.
2017. évi LXX. törvény 21-22. §
A §-ok a módosított rendelkezésekhez
kapcsolódó, a törvény szövegében szükséges szövegmódosításokat tartalmazzák.
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2017.szeptember 1
14/2017. (VI. 14.) EMMI A rendelet a következő fejezeteket tartalmazza:
- 2019. június 1.
rendelet a 2017/2018.
1. A rendelet hatálya
tanév rendjéről
2. A tanév, a tanítási év
3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
4. A vizsgák rendje
5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési
és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás
lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
6. A tanulmányi versenyek
7. A témahetek megszervezése
8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott
tanulói képességszinthatárok
10. Záró rendelkezések
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Fontosabb rendelkezések:
- a tanítási év első tanítási napja 2017.
szeptember 1. (péntek) és utolsó
tanítási napja 2018. június 15. (péntek)
- a tanítási napok száma száznyolcvan
nap, szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap
- őszi szünet 2017. október 30-tól 2017.
november 3-ig, téli szünet 2017.
december 27-től 2018. január 2-ig,
tavaszi szünet 2018. március 29-től
2018. április 3-ig tart
- a tanítási évben az oktatásért felelős
miniszter által meghirdetett témahetek:
1. pénzügyi és vállalkozói témahét
2018. március 5. és 2018. március
9. között,
2. digitális témahét 2018. április 9. és
2018. április 13. között,
3. fenntarthatósági témahét 2018.
április 23. és 2018. április 27.
között
- országos kompetenciamérés: 2018.
május 23.
- 2017. november 2. és 2018. február 28.
között szakmai ellenőrzés keretében
kell megvizsgálni a KIR intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában,
valamint a 2017. októberi OSAPjelentésben a köznevelési intézmények
által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá
a lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók pedagógiai támogatásához
kapcsolódó, az Oktatási Hivatal által
működtetett korai jelző- és pedagógiai

támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését.
- egy tanítás nélküli munkanap kizárólag
pályaorientációs célra használható fel
1382/2017. (VI. 16.) 1. Általános rendelkezések
2017. június 17- Az Országos Köznevelési Tanács, az
Korm. határozat egyes 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a től
Országos Nemzetiségi Tanács, valamint a
köznevelési
szakmai Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
Köznevelés-stratégiai Kerekasztal feladatestületekről
XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a társadalmi
tairól és működéséről szóló új jogszabály.
szervezetekkel történő együttműködés erősítése érdekében
létrehozza és működteti az Országos Köznevelési Tanácsot, az
Országos Nemzetiségi Tanácsot, valamint a Köznevelés-stratégiai
Kerekasztalt.
2. Országos Köznevelési Tanács
2. A közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében
az Országos Köznevelési Tanács működik közre. Az Országos
Köznevelési Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói
tevékenységet végző országos szakmai testület.
3. Az Országos Köznevelési Tanács
a) figyelemmel kíséri és véleményezi az Óvodai nevelés országos
alapprogramjának, a Nemzeti alaptantervnek, a Kollégiumi
nevelés országos alapprogramjának, valamint a kerettanterveknek
a kiadását, alkalmazását,
b) javaslatot tesz a köznevelést érintő szakmai kérdésekben az
oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján a
Kormánynak,
c) figyelemmel kíséri és véleményezi a pedagógus továbbképzés
rendszerének működését, különös tekintettel a továbbképzések
akkreditációs eljárására,
d) figyelemmel kíséri a pedagógus előmeneteli rendszer működését,
e) véleményezi az Oktatási Jogok Biztosának éves beszámolóját.
4. Az Országos Köznevelési Tanácsnak a miniszter felkérése
alapján tizenhét rendes és hat póttagja van, az alábbiak szerint:
a) két rendes tagot a miniszter, egy-egy rendes tagot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter delegál,
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b) egy-egy rendes tagot és egy-egy póttagot a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Magyar Művészeti Akadémia
delegál,
c) három rendes tagot és egy póttagot a Nemzeti Pedagógus Kar
delegál,
d) két rendes tagot és egy póttagot a pedagógusképző felsőoktatási
intézmények választanak,
e) hat rendes tagot és két póttagot az országos pedagógiai szakmai
szervezetek választanak.
5. A delegált személyéről a delegáló szervezet dönt.
6. A pedagógusképző felsőoktatási intézmények és az országos
pedagógiai szakmai szervezetek esetében a tagválasztást
megelőzően jelölésre kerül sor.
7. A jelölésben azok az országos pedagógiai szakmai szervezetek
vehetnek részt, amelyek alapszabályuk és bírósági
nyilvántartásba vételük igazolásával az Országos Köznevelési
Tanács titkárságán jelentkeztek.
8. Az országos pedagógiai szakmai szervezetek és a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által jelöltek közül a következő
eljárás szerint kell megválasztani a tagokat:
a) minden érdekelt egy-egy jelöltre tehet javaslatot,
b) a jelöléseket – szétválasztva az országos pedagógiai szakmai
szervezetek, illetve a pedagógusképző felsőoktatási intézmények
jelöltjeit – a miniszter összegyűjti és megküldi a javaslattevőknek,
c) a javaslattevő pedagógus szakmai szervezetek megjelölik azt a
hat, a pedagógusképző felsőoktatási intézmények pedig azt a két
személyt, akit az Országos Köznevelési Tanácsba javasolnak,
d) az Országos Köznevelési Tanács rendes tagja – az országos
pedagógiai szakmai szervezetek jelöltjei közül – az a hat, illetve –
a pedagógusképző felsőoktatási intézmények jelöltjei közül – az a
két személy lesz, aki a jelölési listák összesítésén a legtöbb
szavazatot kapta, póttagja pedig a további kettő, illetve egy jelölt,
azonos számú szavazatok esetén a sorrendet sorsolással kell
eldönteni,
e) a szavazatok összesítését és a sorsolást a miniszter vagy
megbízottja végzi.
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9. Az Országos Köznevelési Tanács tagjainak miniszter általi
felkérése öt évre szól.
10. Az Országos Köznevelési Tanács tagjai egymás után két
alkalommal újraválaszthatók.
11. Ha a rendes tag megbízatása megszűnik, akkor helyét a póttag
veszi át. Ha az Országos Köznevelési Tanács – rendes tagokkal és
póttagokkal számított együttes – létszáma nem éri el a tizenhét főt,
akkor a miniszter új választási, illetve delegálási eljárást
kezdeményez.
12. Az Országos Köznevelési Tanács keretei között eseti szakmai
és szakértői bizottságok működhetnek.
13. Az Országos Köznevelési Tanács az ügyrendben foglaltaknak
megfelelően megválasztja elnökét, alelnökét, tisztségviselőit,
meghatározza működése rendjét.
3. Országos Nemzetiségi Tanács
14. A nemzetiségi közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai
előkészítésében az Országos Nemzetiségi Tanács működik közre.
Az Országos Nemzetiségi Tanács javaslattevő, véleményező és
tanácsadói tevékenységet végző országos szakmai testület.
15. Az Országos Nemzetiségi Tanács tagjainak száma tizenhárom
fő. A tagokat az
országos nemzetiségi önkormányzatok
delegálják.
16. Az Országos Nemzetiségi Tanács tagjait a miniszter kéri fel a
delegálók javaslata alapján. Megbízatásuk öt évre szól.
17. Az Országos Nemzetiségi Tanács megválasztja elnökét,
alelnökét, tisztségviselőit, meghatározza működése rendjét,
ennek keretein belül meghatározhatja a megbízatás megszűnésének egyéb eseteit.
4. Köznevelés-stratégiai Kerekasztal
18. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal a közneveléssel
kapcsolatos döntések előkészítésében javaslattevő, véleményező,
stratégiai tanácsadói tevékenységet végző társadalmi konzultációs
szakmai testület.
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19. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal
a) figyelemmel kíséri a köznevelés helyzetét, állást foglal a
közneveléssel összefüggő oktatáspolitikai, kutatási és stratégiai
fejlesztési kérdésekben,
b) figyelemmel kíséri a köznevelés színvonalának alakulását, a
köznevelés fejlesztését szolgáló kutatási feladatokat kezdeményez.
20. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztalnak a miniszter felkérése
alapján öt képviseleti oldala van.
21. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal képviseleti oldalai
a) a kormányzati képviselet, amely a miniszter nevében eljáró, a
miniszter által vezetett minisztérium állami vezetőjéből, illetve
képviselőjéből és a Nemzetgazdasági Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből áll,
b) a szakmai képviselet, amely kilenc főből áll az alábbiak szerint:
ba) a Nemzeti Pedagógus Kar részéről három fő,
bb) az Országos Köznevelési Tanács részéről két fő,
bc) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Rektori Konferencia részéről
egy-egy fő,
bd) a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák
részéről egy fő,
c) az intézményfenntartói képviselet, amely tizenegy főből áll az
alábbiak szerint:
ca) az állami köznevelési intézményfenntartói képviseletet ellátó
három fő,
caa) a Klebelsberg Központ koordinálásával két fő a tankerületek
képviseletében,
cab) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal koordinálásával egy fő a szakképzési centrumok képviseletében,
cb) az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviseletet
ellátó három fő,
cba) az országos nemzetiségi önkormányzatok képviseletében egy
fő,
cbb) az országos önkormányzati szövetségek képviseletében két
fő,
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cc) a magán és az egyházi köznevelési intézményfenntartói
képviseltet ellátó öt fő,
cca) a magán köznevelési intézményfenntartók képviseletében
egy fő,
ccb) az egyházi köznevelési intézményfenntartók képviseletben
négy fő,
d) a szakszervezeti érdekképviseletek három fő képviselőt
választanak a köznevelésben taglétszámmal bíró szakszervezetek
képviselőiből,
e) az országos szülői és diákképviseletek egy-egy fő rendes tagot
és egy-egy fő póttagot választanak.
22. A delegáltak személyéről a delegáló szervezet dönt.
23. Az országos szülői és diákképviseletek által történő választást
megelőzően jelölésre kerül sor.
24. A választást megelőző jelölésben azok az országos szülői
szervezetek vehetnek részt, amelyek alapszabályuk és bírósági
nyilvántartásba vételük igazolásával az Emberi Erőforrások
Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkárának
titkárságán jelentkeztek és igazolni tudják legalább harminc
köznevelési intézményben működő szülői közösség támogatását.
25. A választást megelőző jelölésben azok az országos diákszervezetek, valamint diákönkormányzati szövetségek vehetnek
részt, amelyek alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük
igazolásával, illetve a diákönkormányzati szövetség alapdokumentumával és a képviselt intézményi diákönkormányzatok
listájával az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért
felelős helyettes államtitkárának titkárságán jelentkeztek.
26. A jelölés és a választás folyamata a 8. pontban meghatározottak szerint történik.
27. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal tagjainak megbízatása öt
évre szól.
5. Közös szabályok
28. Az Országos Köznevelési Tanács, az Országos Nemzetiségi
Tanács, valamint a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal (a
továbbiakban együtt: szakmai testületek) tagjainak megbízatása
megszűnik: a) a felkérés időtartamának leteltével,
b) a delegáló általi visszahívással,
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2017. évi XCV. törvény a
gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a gyermekvédelem
rendszerének
megerősítése érdekében
történő, valamint egyéb
törvények módosításáról

c) a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával,
d) a tag halálával.
29. A szakmai testületek munkáját titkárság segíti. A szakmai
testületek működéséhez szükséges feltételekről a miniszter
gondoskodik.
30. A szakmai testületek működésének költségeit a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetének költségvetésében kell
biztosítani. A szakmai testületek tagjait tevékenységük ellátásáért
díjazás nem illeti meg.
31. A szakmai testületek ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
32. A szakmai testületek tevékenységükről az ügyrendjükben
foglaltak szerint tájékoztatják a minisztert.
4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017.07.12-től
módosítása
A 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló
felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a
gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan
tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel,
tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E
kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is
határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed
ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével
összefüggő megbeszélésre.”
A 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.07.12-től
„(3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az
adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult
beleegyezése nem szükséges.”
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A titoktartási kötelezettség – a nevelőtestület tagjainak egymás közti megbeszélésein túl – nem terjed ki a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival
történő, a tanuló fejlődésével összefüggő
megbeszélésre sem.

Korábbi szöveg:
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazott a nevelésioktatási intézmény vezetője útján köteles
az illetékes gyermekjóléti szolgálatot
haladéktalanul értesíteni, ha megítélése
szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más
vagy saját magatartása miatt - súlyos
veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.

Módosult szöveg:
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazott a nevelésioktatási intézmény vezetője útján köteles a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
eljárni.
(A módosult szövegrész dőlt betűvel szedve.)

2017. évi XCVI. törvény
az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
szóló
2003. évi CXXV. törvény
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC.
törvény
módosításáról

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017.07.01-től
módosítása
A következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § Ha az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. § (2)–(2b)
bekezdése alapján olyan nevelési-oktatási intézmény, osztály
vagy óvodai csoport jön létre, amely egyidejűleg nyújt vallási
vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és nemzetiségi
nevelés-oktatást, annak egyidejűleg meg kell felelnie a
kifejezetten a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen
alapuló és a nemzetiségi nevelés-oktatásra e törvényben és a
nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt feltételeknek.”
2017. évi C. törvény 61. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. 2018.01.01-től
Magyarország 2018. évi § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja
központi költségvetéséről 101 500 forint.

188/2017. (VII. 5.) Korm.
rendelet a tankerületi központok
fenntartásában
működő egyes köznevelési
intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes
szakképzési
feladatot

2017.07.14-től
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Új rendelkezés.

Nkt. 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül
az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó
garantált illetményt az illetményalap
százalékában az (1a) bekezdés és e törvény
7. melléklete állapítja meg.
Az alábbi intézmények a tankerületi
központokból kiválnak, és szakképzési
centrumok tagintézményeként folytatják
működésüket:
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Szakközépiskola, Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium, Bayer
Róbert Kollégium, Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium Mezőcsáti Tagintézménye.

ellátó köznevelési intézmények
fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015.
(V. 21.) Korm. rendelet
módosításáról
206/2017. (VII. 11.) Korm.
rendelet a 2017/2018.
tanévre
vonatkozó
szakmaszerkezeti
döntésről és a 2017/2018.
tanévben a Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjra
jogosító
szakképesítésekről szóló 317/2016.
(X. 25.) Korm. rendelet
módosításáról

1. melléklet helyébe a következő 1. melléklet lép:
A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott
szakképesítések a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű
képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

Új rendelkezés.

A 2. melléklet helyébe a következő 2. melléklet lép:
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai
fenntartónként és megyénként
A 3. melléklet helyébe a következő 3. melléklet lép:
A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott
ágazatok a 2017/2018. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben
megyénként és a fővárosra lebontva
A 4. melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép:
A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai fenntartónként
és megyénként
A 6. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
A korlátozottan támogatott rendészeti képzések keretszámai
fenntartónként

Új rendelkezés.
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Új rendelkezés.

Új rendelkezés.
Új rendelkezés.

1516/2017. (VIII. 14.)
Korm. határozat az első
sikeres nyelvvizsga és az
első emelt szintű, idegen
nyelvből tett érettségi
vizsga támogatásáról és
ingyenessé tételéről

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy 2018. január 1-jétől
a) azon 35. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok
részére, akik a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető,
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont, 2. pont l) alpont és 4. pont
szerinti idegen nyelvek valamelyikéből sikeres
aa) komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű
emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát vagy
ab) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát;
b) azon 35. életévüket be nem töltött, a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárok részére, akik az állampolgárságuk szerinti ország hivatalos nyelvétől, nyelveitől eltérő,
továbbá a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető, a
felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet 2. melléklet 1. pont, 2. pont l) alpont és 4. pont szerinti
idegen nyelvek valamelyikéből vagy magyar nyelvből sikeres
ba) komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű
emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát vagy
bb) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát szereznek, a
nyelvvizsga díja megtérítésre kerüljön az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő
összeghatárig;
2. egyetért azzal, hogy ha az 1. pontban foglaltaknak megfelelő
személyek a nyelvvizsgát nem egy időben, hanem részvizsgánként, de még a 35. életév betöltését megelőzően szerzik
meg, abban az esetben az időben második részvizsga díja kerüljön
megtérítésre.
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő az
1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges jogszabálymódosításokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. augusztus 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások
miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében
18

A Kormány felhívja az emberi erőforrások
miniszterét, hogy készítse elő azokat a
jogszabálymódosításokat, melyek lehetővé
teszik, hogy a 35 éven aluliak első
középfokú és felsőfokú nyelvvizsga díja –
adómentes bevételként – a megtérítésre
kerüljön a minimálbér 25%-ának erejéig
2018. január 1-jétől.

19/2017. (IX. 18.) EMMI
rendelet egyes miniszteri
rendeleteknek
a
gyermekek napközbeni
ellátásával, valamint az
örökbefogadásra
való
felkészítéssel kapcsolatos
módosításáról

a) 2018. évben 2788 millió forint,
b) 2019. évben 3066 millió forint,
c) 2020. évben 3372 millió forint
többletforrás rendelkezésre bocsátásáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős: a költségvetés tervezése tekintetében nemzetgazdasági
miniszter az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében emberi erőforrások minisztere Határidő: az éves központi
költségvetés tervezése során az elszámolás és a visszatérítési
kötelezettség tekintetében folyamatos
5. egyetért azzal, hogy az első sikeres nyelvvizsga, illetve az első
emelt szintű nyelvi érettségi vizsga díjának visszatérítése
adómentes bevételnek minősüljön, egyúttal felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a személyi jövedelemadóról szóló törvény ennek megfelelő módosítását.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. november 15.
Módosult a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 2017.09.19-től
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés, 91. § (3) bekezdés
b) pont.

Módosult a pedagógiai szakszolgálati intézmények műkö- 2017.09.19-től
déséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 13. § (2)
bekezdés d) pont db) alpont.
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Törlésre került a „családi napközi”. A
„bölcsőde” helyett a „bölcsődei ellátásban
részesültek” szövegrész lépett.

283/2017.
(IX.
22.)
Korm. rendelet a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében
megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő
közigazgatási
hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
141/2014.
(IV.
30.)
Korm.
rendelet
módosításáról
24/2017. (X. 3.) EMMI
rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról

Módosult az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 2017.09.19-től
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 3. mellékletben: a
Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű, a Családsegítő
asszisztens megnevezésű, a Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű, a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye;
az 5. mellékletben: a Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű
és a Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye.
Az 1. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. és 2. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően
kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 3. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházások
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 2017.10.04-től
(V. 24.) OM rendelet
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán
az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által
kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai
történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző
tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok
is használhatóak.”
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Nógrád megyében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a következő fejlesztéseket:
Szécsény: tanuszoda- és tornateremfejlesztés;
Balassagyarmat: tanuszoda-fejlesztés;
Pásztó, Rétság: tanuszoda-fejlesztés.

A módosítás az érettségi vizsgán
használható történelmi atlaszokról szól.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 2017.10.04-től
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
51. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról
és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról
távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak
kell tekinteni, ha)
„e) az általános iskola 7–8. évfolyamos, valamint a középfokú
iskola 10–12. évfolyamos tanulója – tanítási évenként legfeljebb
két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt
vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a
szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.”
A 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.10.04-től
„(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az
igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga esetén az
illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője a vizsgázó
– kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli
kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az (1) bekezdés szerint
előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.”
A 65. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
2017.10.04-től
„(6) A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely
vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon
kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév
helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit
magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész
sikeres teljesítése.”
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A pályaválasztási célú rendezvényen való
részvétel – egyes esetekben – igazolt
hiányzásnak minősül.

Új rendelkezés.

A lehetséges érettségi tantárgyakból a
tanulmányok alatti vizsgán kötelező a
minimum hatvan perces írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres
teljesítése.

A 143. § (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, és a 2017.10.04-től
§ a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő
osztályozó vizsgát kíván tenni, az intézmény vezetője a vizsga
megkezdése előtt legalább harminc nappal a vizsgázói létszám, az
évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsgabeosztás megküldése
mellett a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjétől
vizsgabiztos kirendelését kéri.
(12) Vizsgabiztosi feladat ellátására megbízást az kaphat, aki a
hivatal által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel. A vizsgabiztos megvizsgálja, hogy a vizsga
előkészítése során és a vizsgákon betartották-e a tanulmányok
alatti vizsgákra vonatkozó szabályokat.
(13) A (12) bekezdés szerinti feladatellátás keretében a vizsgabiztos részt vesz az érintett osztályozó vizsgák valamennyi
vizsgarészén és az osztályozó vizsga előkészítésében. A
vizsgabiztos az osztályozó vizsgák során keletkezett valamennyi
dokumentumba betekinthet, azokról másolatot kérhet, amely
során az igazgató a vizsgabiztossal köteles együttműködni.
(14) A vizsgabiztos megfigyeléseiről, megállapításairól két
példányban jegyzőkönyvet készít. A vizsga befejezését követő 8
napon belül a jegyzőkönyv egyik példányát eljuttatja az őt
megbízó megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjének, a
másik példányt pedig az intézmény vezetőjének.”
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Ha a tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt
kíván eleget tenni több évfolyam követelményeinek, az osztályozó vizsgán megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője
által kirendelt vizsgabiztos vesz részt.
A rendelkezés ennek részletszabályait
tartalmazza.

A 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti
a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben,
amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus,
az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi
önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a
pedagógusok minősítését végző szakértők a megbízásukat
követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai
támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az
intézményvezető küldi meg a fenntartó részére, továbbá – a
megbízásukat követően – az intézmény munkáját támogató
szaktanácsadó részére.”
A 152. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellenőrzési eszközöket – szakképző iskolában folytatott
pedagógiai szakmai ellenőrzés során az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (a továbbiakban:
EQAVET) alapján elkészült ellenőrzési eszközöket is figyelembe
véve – a hivatal dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter
hagyja jóvá.”
A 193. § a következő (27) bekezdéssel egészül ki:
„(27) Az EQAVET alapján a hivatal által átdolgozott ellenőrzési
eszközöket a szakképző iskolában az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során a 2018/2019-es tanévtől kezdődően kell
alkalmazni.”
A 155. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alapján kijelölt szakértő tekintetében – a
köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi
vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI
rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően – nem
eredményez összeférhetetlenséget, ha a köznevelési szakértő
ugyanannak a szakképzési centrumnak vagy megyei pedagógiai
szakszolgálatnak más tagintézményével áll foglalkoztatási jogviszonyban, mint amely az ellenőrizendő pedagógust is foglalkoztatja. A szakképzési centrum vagy a megyei pedagógiai
szakszolgálat vezetője az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban a szakértőt nem utasíthatja, szakértői munkáját
nem befolyásolhatja.”
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2017.10.04-től

Változás: Az intézmény munkáját támogató szaktanácsadó nem tekintheti meg az
informatikai támogató rendszerben az
intézményi önértékelést, azonban az
intézményvezető megküldi neki.

2017.10.04-től

Az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá
az EQAVET alapján elkészült, a pedagógiai szakmai ellenőrzés során használt
eszközöket is.

2017.10.04-től

Új rendelkezés.

2017.10.04-től

Nem összeférhetetlen, ha a köznevelési
szakértő ugyanannak a szakképzési
centrumnak vagy megyei pedagógiai
szakszolgálatnak más tagintézményével áll
foglalkoztatási jogviszonyban, mint amely
az ellenőrizendő pedagógust is foglalkoztatja, azonban vezetője az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban a szakértőt nem utasíthatja, nem
befolyásolhatja.

A 156. § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
2017.10.04-től
„(7) A köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében
– a (8) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel – köznevelési
szakértő vehet részt. Szakképző iskolában folytatott pedagógiaiszakmai ellenőrzést szakmai szakértő bevonásával kell végezni,
kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést.
(8) 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, kivéve, ha a pedagógiaiszakmai ellenőrzés a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és
a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja
szerinti magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató
óvodában, illetve a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti magyar
nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelést-oktatást érintően folyik,
b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos
nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt
vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén
szerzett tízéves gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki
szakterületének elismert képviselője. A hivatal megkeresi az
érintett országos nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e
saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben.”
A 171. § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
2017.10.04-től
„(2b) A képesség-kibontakoztató felkészítés keretében a pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt pedagógiai rendszernek
megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni
fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő tanulói fejlesztés, az
együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, a tanulói teljesítmény
értékelése, értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel,
mentori, tutori tevékenységek ellátása, a tanuló családjával
történő rendszeres kapcsolattartás.”
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A rendelkezések a pedagógiai szakmai
ellenőrzésben résztvevő szakértőkről,
illetve nemzetiségi köznevelési intézmény
esetén az országos nemzetiségi önkormányzat
delegáltjának
részvételéről
szólnak.

A kiegészítés részletezi a pedagógus
feladatait
a
képesség-kibontakoztató
felkészítésben.

A 173. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
2017.10.04-től
„(2a) A fejlesztő program keretében a pedagógus feladata az (1)
bekezdésben foglalt programnak megfeleltethető tevékenységek
megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek
alapján történő képességfejlesztés, együttműködést támogató,
szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a
gyermekek nevelésében, a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműködés, a gyermekek differenciált,
fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres
kapcsolattartás.”
Hatályát veszti a 137/A. §.
2017.10.04-től

Hatályát veszti a 143. § (10) bekezdés utolsó mondata.

2017.10.04-től

A 3. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

2017.10.04-től
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A kiegészítés részletezi a pedagógus
feladatait az óvodai fejlesztő programban.

A hatályát vesztő rendelkezés:
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.
A módosítás lényege:
Felnőttoktatásban, 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
helyéről és időpontjáról nem kell értesíteni
az illetékes járási hivatalt.
A melléklet: AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TARTALMI KERETEI
SZÖVEGÉRTÉS, MATEMATIKA

A 148. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „időpontja a következő 2017.10.04-től
tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig módosíthatja a
feltöltött dokumentumokat.” szövegrész helyébe az „időpontja előtt
megváltozik a pedagógus munkáltatója, akkor a portfólió feltöltésére
szolgáló informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a
portfólió a)–c) pontban megjelölt elemeinek módosítására legalább
tizenöt nap álljon rendelkezésre.” szöveg lép.
A 150. §. (1) bekezdés c) pontjában az „eredményeit” szövegrész 2017.10.04-től
helyébe az „eredményeit, kiértékelését, az azokkal kapcsolatos
intézkedéseket” szöveg lép.

A 150. § (3) bekezdésében a „megküldi az intézmény fenntartója, 2017.10.04-től
valamint a hivatal számára.” szövegrész helyébe az „elérhetővé
teszi a hivatal számára. Az intézkedési tervet az intézményvezető
küldi meg a fenntartó számára.” szöveg lép.
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Ha a pedagógus munkáltatója megváltozik,
akkor a portfólió feltöltésére szolgáló
informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a portfólió módosítására legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre.
A szakasz új, teljes szövege:
150. § (1) c) A köznevelési intézmény
ellenőrzése esetén az érintett intézmény
vezetője legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a
hivatal által működtetett informatikai
támogató rendszerbe az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét
megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos
mérések eredményeit, kiértékelését, az
azokkal
kapcsolatos
intézkedéseket
bemutató dokumentumokat.”
A rendelkezés teljes szövege a következő:
150. § (3) Az intézményvezető az intézményellenőrzés lezárását követő negyvenöt napon belül, az összegző szakértői
dokumentuma alapján öt évre szóló
intézkedési tervet készít, amelyben kijelöli
az intézmény pedagógiai-szakmai munkája
fejlesztésének feladatait. Az intézkedési
tervet a nevelőtestület az intézményellenőrzés összegző szakértői dokumentumának 147. § (8) bekezdése szerinti
rögzítésétől számított hatvan napon belül
hagyja jóvá. Az intézkedési tervet az
érintett intézmény vezetője a jóváhagyást
követően haladéktalanul feltölti a hivatal
által működtetett informatikai támogató
rendszerbe, amely azt megküldi az intézmény

A 181. § (1) és (2) bekezdésében az „A tankerületi központ” 2017.10.04-től
szövegrész helyébe az „Az oktatási központ”, 8. 182. §-ában az „a
tankerületi központ” szövegrész helyébe az „az oktatási központ
által kijelölt köznevelési intézményt fenntartó tankerületi
központ”
A 17. § (1) bekezdésében az „a gyakorlati képzést” szövegrész 2017.10.04-től
helyébe az „az intézményben tartott gyakorlati képzést negyvenöt
perces, iskolán kívüli gyakorlati képzést” szöveg lép.

A 68. § (2) bekezdésében a „maximális idő tantárgyanként” 2017.10.04-től
szövegrész helyébe az „idő tantárgyanként általános iskolában és
szakiskolában maximum, középiskolában minimum” szöveg lép.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai- 2017.10.04-től
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés
feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
módosítása
A 12. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 61. § (4) bekezdésében
meghatározott tízéves szakmai gyakorlatot pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben, vagy olyan nevelési-oktatási
intézményben szerezte, ahol különleges gondozást igénylő
gyermekek nevelése-oktatása folyik.”
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fenntartója, valamint elérhetővé teszi a
hivatal számára. Az intézkedési tervet az
intézményvezető küldi meg a fenntartó
számára.
A tankerületi központ helyett a
Klebelsberg Központ jelöli ki a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől
megvalósító középfokú intézményt.
A módosítás lényege: Csak az iskolán
kívüli gyakorlati képzést kell hatvanperces
tanítási órákkal megszervezni, az intézményen
belüli
gyakorlati
képzést
negyvenöt perces tanítási órákkal kell
megszervezni.
A szakasz teljes szövege: “A vizsgázó
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő tantárgyanként általános iskolában és szakiskolában
maximum,
középiskolában
minimum hatvan perc.”
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek,
tanulók nevelését, nevelését-oktatását
segítő szaktanácsadó az lehet, aki pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben, vagy olyan nevelési-oktatási
intézményben szerezte tízéves szakmai
gyakorlatát, ahol különleges gondozást
igénylő gyermekek nevelése-oktatása
folyik.

A 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2018.01.01-től
„(4) Szaktanácsadó az lehet, aki a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében
meghatározott tízéves szakmai gyakorlatot pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben, vagy olyan nevelési-oktatási
intézményben szerezte, ahol különleges gondozást igénylő
gyermekek nevelése-oktatása folyik, vagy
b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal
szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.”
A 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2018.01.01-től
„(2) Szaktanácsadó az lehet, aki
a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben
pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot
szerzett és szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy
szakirányú továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés
ismereteire történő felkészítésben, vagy pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus szakképzettséggel, vagy pszichológia
mesterszakon klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás és
iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia,
interperszonális és interkulturális pszichológia, pszichopedagógia
szakirányon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy
b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal
szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.”
A 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.10.04-től
„(2) Szaktanácsadó az lehet, aki
a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben
pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot
szerzett és a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján
megszervezett és akkreditált pedagógustovábbképzés keretében
elvégezte „Az intézményi tanácsadás folyamatára történő felkészítés
– hátrányos helyzetű gyermekek integrált oktatása, együttnevelése
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek,
tanulók nevelését, nevelését-oktatását
segítő szaktanácsadó lehet az is, aki tízéves
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott
szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében
lebonyolított
szaktanácsadói
továbbképzést.
Konfliktuskezelési szaktanácsadó lehet az
eddigieken kívül az is, aki tízéves
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott
szakterületre vonatkozó, a Hivatal
szervezésében lebonyolított szaktanácsadói
továbbképzést

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
nevelés-oktatásának megszervezését és
ellátását segítő szaktanácsadó lehet az
eddigiek mellett az is, aki tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal
rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében
lebonyolított
szaktanácsadói
továbbképzést.

szakterület” vagy az „Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai
intézményi folyamat-tanácsadásra” IPR szaktanácsadói továbbképzést vagy a közoktatási esélyegyenlőségi mentorok számára
szervezett továbbképzést, vagy
b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik,
és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében
lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.”
A 26. § (4) bekezdés a) pontja a következő, au)–av) alponttal 2017.10.04-től
egészül ki:
(A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell
megszervezni: Tantárgygondozói szakterületek)
„au) Gyógypedagógia,
av) Digitális szaktanácsadó,”
A 26. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
2017.10.04-től
(A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell
megszervezni:)
„h) Óvodapedagógusi szakterület.”
Hatályát veszti az R3. 26. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja.
4. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2017.10.15-től
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
Az 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára
fejezet, Testnevelés és Sport tantárgy kerettantervének az 1–2.
évfolyam alcímet megelőző szövegében az „A mindennapos
testnevelés két órájának kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a „Nemzeti lovaskultúra kerettanterve 3–5. évfolyam
számára”, az 1–4. évfolyamon az „Iskolai labdarúgás 1–4.
évfolyam számára”, a „Kosárpalánta kerettanterv 1–4. évfolyam
számára”, a „Szivacskézilabda kerettanterv 1–4. évfolyam
számára” elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.”
szövegrész helyébe az „A mindennapos testnevelés két órájának
kiváltása érdekében 3. és 4. évfolyamokon a „Nemzeti
lovaskultúra kerettanterve 3–5. évfolyam számára”, az 1–4.
évfolyamon az „Iskolai labdarúgás 1–4. évfolyam számára”, a
„Kosárpalánta kerettanterv 1–4. évfolyam számára”, a
„Szivacskézilabda kerettanterv 1–4. évfolyam számára”, a „Judo
kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára
elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.”
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A szaktanácsadói tevékenység a tantárgygondozói szakterületeken kiegészült a
gyógypedagógiával és a digitális szaktanácsadással.
Az óvodapedagógiai szakterület a tantárgygondozói szakterületek egyike helyett
önálló szaktanácsadói tevékenység.
A mindennapos testnevelés két órájának
kiváltása az 1-4. évfolyamon egy új lehetőséggel bővült, ez a Judo kerettanterv.

A 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára 2017.10.15-től
fejezet, a BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7–8. évfolyam
cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázatában a
„Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése.” szövegrész
helyébe az „Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a
nemi működés során.”,
A 4. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyama számára
fejezet, a BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7–8. évfolyam
cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázat Fejlesztési
követelmények alpontjában a „Biológiai nem és nemi identitás
megkülönböztetése.” szövegrész helyébe az „Az öröklött és tanult
tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.”,
Az 5. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 5–12. évfolyama
számára fejezet, a BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A változat 7–8.
évfolyam cím, A fogamzástól az elmúlásig megjelölésű táblázat
Fejlesztési követelmények alpontjában a „Biológiai nem és nemi
identitás megkülönböztetése.” szövegrész helyébe az „Az öröklött
és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során.”
szöveg lép.
A 7. melléklet 7.10. pontjában 5.1. a CSALÁDI ÉLETRE 2017.10.15-től
NEVELÉS 5–8. évfolyam számára fejezet, 7–8. évfolyam cím,
5.1.1. „A család mint a társadalom legalapvetőbb egysége. A család
működése” megjelölésű táblázat I. Biológiai témakörök alpontjában
az „A szexuális viselkedés biológiai aspektusai (nemi szerep vs.
gender stb.)” szövegrész helyébe az „A szexuális viselkedés
biológiai aspektusai”, 5.1.2. „Nemiség – férfi/női identitás –
szexualitás – párkapcsolatok” megjelölésű táblázat Ismeretek/fejlesztési
követelmények alpontjában az „A nem kialakulása: kromoszomális,
ún. genetikai nem, ivarmirigy nem, nemiszervi nem, külső nem,
társadalmi nem (gender), az ún. nemi identitás. Az identitás
összetevői, fejlődése.” szövegrész helyébe az „A nem kialakulása, a
nemi szerepek összetevői, fejlődése.”,
5.2. CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 9–12. évfolyam számára
fejezet, 11–12. évfolyam cím, 5.2.1. „A család mint a társadalom
legalapvetőbb egysége. A család működése” megjelölésű táblázat
I. Biológiai témakörök alpontjában az „A szexuális viselkedés
biológiai aspektusai (nemi szerep vs. gender stb.)” szövegrész
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A BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN kerettantervekben a „Biológiai nem és nemi
identitás megkülönböztetése” szövegrész
helyébe mindenütt a „Az öröklött és tanult
tényezők megkülönböztetése a nemi
működés során” szövegrész lép.

A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS kerettantervekből a „gender” kifejezés törlésre
kerül.

helyébe az „A szexuális viselkedés biológiai aspektusai”, 5.2.2.
„Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok”
megjelölésű táblázat Ismeretek/fejlesztési követelmények alpontjában az „A nem kialakulása: kromoszomális, ún. genetikai nem,
ivarmirigy nem, nemiszervi nem, külső nem, társadalmi nem
(gender), az ún. nemi identitás. Az identitás összetevői,
fejlődése.” szövegrész helyébe az „A nem kialakulása, a nemi
szerepek összetevői, fejlődése.” szöveg lép.
A 7. melléklet a 2. melléklet szerint módosul.
2017.10.15-től
5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
Az 1. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. neuropszichológiai szakvizsga:
a) neuropszichológia,
b) neuroszakpszichológia
szakvizsga.”
A rendelet a következő 44/C. §-sal egészül ki:
„44/C. § A 6. mellékletben foglaltaktól eltérően gyógytestnevelő
tanár munkakörben foglalkoztatható a felsőfokú végzettségi szinten
pedagógus szakképzettségre épülő
a) óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon,
b) tanító, gyógytestnevelés szakirányon,
c) szakvizsgázott pedagógus, gyógytestnevelés területen,
d) gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus,
e) pedagógus, gyógytestnevelés szakirányon
szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel
rendelkező pedagógus is, ha a gyógytestnevelést a szakirányú
továbbképzési szak bemeneti feltételéül meghatározott pedagógus
szakképzettségének megfelelő pedagógiai szakaszban nevelésben,
nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára
szervezik meg, és a gyógytestnevelő tanár munkakör gyógytestnevelő tanár vagy gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
szakképzettséggel rendelkező pedagógussal nem tölthető be.”
31

A melléklet kiegészült a Judo kerettanterv
az általános iskola 1–4. évfolyama számára
című résszel.
Az értelmező rendelkezések kiegészültek a
neuropszichológiai szakvizsga értelmezésével.

A gyógytestnevelő tanár munkakörben
foglalkoztatható pedagógusok köre bővült.

A 6. melléklet a 3. melléklet szerint módosul.

A 32. § (1) bekezdés
2.1. a) pont aa) alpontjában, 2.2. b) pont ba) alpontjában a
„klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy tanácsadói
szakvizsga” szövegrész helyébe a „klinikai, pedagógiai, óvoda- és
iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai
szakvizsga”,
A (2) bekezdésében a „klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola vagy
tanácsadói pszichológiai szakvizsga, vagy pedagógiai
szakvizsga,” szövegrész helyébe a „klinikai, pedagógiai, óvodaés iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai
szakvizsga vagy pedagógiai szakvizsga,”,
A 44. § (1) bekezdés c) pontjában az „a klinikai, a pedagógiai, az
óvoda- és iskola vagy a tanácsadói szakpszichológusi” szövegrész
helyébe a „klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga”,
A 44. § (4) bekezdés a) pontjában a „klinikai, pedagógiai, óvodaés iskola vagy tanácsadói szakvizsga” szövegrész helyébe a
„klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy
tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga” szöveg lép.
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A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi
követelményei a megyében, fővárosban az
intézmény egyes tevékenységeinek ellátásához című táblázatban a korai fejlesztésben és gondozásban gyógypedagógusi
munkakörben foglalkoztathatók köre
kiegészült a „klinikai gyermek szakpszichológus” végzettségűekkel.
A pedagógiai szakszolgálati intézményben
főigazgatói, főigazgató-helyettesi megbízást,
valamint
egységes
gyógypedagógiai
módszertani
intézmény
pedagógiai
szakszolgálatot ellátó önálló intézményegységében
intézményegység-vezetői
megbízást kaphat az is, akinek pszichológus végzettsége és szakképzettsége
mellett neuropszichológiai vagy tanácsadó
szakpszichológiai szakvizsgája van.

27/2017. (X. 18.) EMMI
rendelet
a
nevelésioktatási intézmények által
szervezett
országhatárt
átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

Legkésőbb május utolsó munkanapjáig
A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség
írásban kell bejelentenie a szülőnek, tizeniskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III.
negyedik életévét betöltött tanuló esetén a
1.) EMMI rendelet módosítása
A 2. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
szülőnek és a tanulónak együttesen, ha a
„(4) A szülők a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatukat – az (5)
következő nevelési, tanítási évtől nem
bekezdés szerinti kivétellel – a nevelési év, tanév végére
kíván részt venni a nemzetiségi nevelésszólóan vonhatják vissza.
oktatásban.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően, ha a szülők igazolják, hogy a
Az új rendelkezés szerint ez a nyilatkozat
gyermek vagy a tanuló más nevelési-oktatási intézményben
visszavonható és a szóban forgó nevelési
folytatja tanulmányait, és nemzetiséginek nem minősülő óvodai
év, tanév végéig szól, kivéve, ha a gyerek,
nevelése, illetve iskolai nevelése-oktatása a nevelési év, tanév
tanuló év közben vált intézményt.
közben is biztosított, visszavonó nyilatkozatuk a nevelési év,
tanév közben a szülők által szabadon megválasztott időpontban is
hatályosulhat.”
Új rendelkezés.
A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI
rendelet módosítása
A 2. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2017/2018. tanévre 2017.
szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.”
1. § E rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – a) a nemzeti 2018. január 1- A nevelési-oktatási intézmények által
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) től
szervezett külföldi kirándulások bizton7. § (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott nevelési-oktatási
ságos szervezésének főbb feltételei:
intézményekre, b) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát
- tanulókat, gyermekeket szállító autóközvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra,
busz nemzetközi forgalomban 23:00 és
valamint a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus04:00 óra között – elháríthatatlan külső
munkakört betöltőkre és c) az a) pontban meghatározott nevelésiok kivételével – nem közlekedhet,
oktatási intézmények intézményfenntartóira terjed ki.
- az autóbusznak meg kell felelnie a
2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott intézmények és személyek a
vonatkozó rendeletben foglalt műszaki
köznevelésben részt vevő gyermekek és tanulók közlekedésfeltételeknek,
biztonságának növelése érdekében a részben vagy egészben
- rendelkeznie kell digitális menetíró
autóbuszos utazással járó, szervezett, csoportos programok (a
készülékkel,
továbbiakban: autóbuszos kirándulás) során az Nkt.-ból és a
- életkora nem haladhatja meg a 13
kapcsolódó jogszabályokból eredő feladataik ellátására irányadó
naptári évet,
gondossággal kötelesek eljárni.
- a járművezetők egészségi alkalmasságát szakorvos által igazolni kell.
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307/2017. (X. 27.) Korm.
rendelet a közneveléssel
összefüggő
egyes
kormányrendeletek,
valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
szóló
316/2012.
(XI.
13.)
Korm.
rendelet
módosításáról

(2) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos
kirándulást – így különösen külföldi iskolai vagy tanulmányi
kirándulást – a következő feltételek érvényesítésével kell
megszervezni:
a) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi
forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet, kivéve,
ha elháríthatatlan külső ok – így különösen közlekedési torlódás,
közlekedésrendészeti hatósági intézkedés – miatt e tilalom nem
tartható be,
b) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak
ba) meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki
feltételeknek,
bb) rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel, és
bc) az autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított
életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet. (3) Magyarország
területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan
szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által
kiállított dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás lebonyolításához a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1.
melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel
(obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt
biztosít.
1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 2018.01.01-től
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
A 12. § (9) bekezdésében az „Az elfogadott jelentkezést”
szövegrész helyébe az „A kormányhivatalban benyújtott érettségi
vizsgára történő jelentkezés esetén a kormányhivatal által hozott
döntés vonatkozásában másodfokon a Hivatal jár el. Az igazgató
által elfogadott jelentkezést” szöveg lép.
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Új rendelkezés: A kormányhivatalban
benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a kormányhivatal által hozott
döntés vonatkozásában másodfokon az
Oktatási Hivatal jár el.

2. § Hatályát veszti a 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ 2017.10.04-től
ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI cím TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím EMELT
SZINT pontjában foglalt táblázat 4.2. Kultúra és globalizáció
alpontjában az „A gender-elmélet és annak kritikája.” szövegrész.
2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2017.10.04-től
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
A 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési
intézmény képviseletére jogosult személy, a közigazgatási szerv
képviselője és a jegyző (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) a
Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerekbe, a
biztosított jogosultság alapján a webes alapú rendszerbe történő
bejelentkezést követően elektronikusan küldi meg. Az adatokat az
adott szakrendszer által elvárt szerkezetben és tartalommal kell
rögzíteni.”
A 8. alcím helyébe a következő alcím lép:
2018.04.01-től
„8. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv
21. § (1) A tankerületi központ a települési önkormányzat – az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített – helyi
esélyegyenlőségi programját is figyelembe véve megalkotja a
tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami
köznevelési feladatellátás vonatkozásában, melyet megküld a
Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ),
valamint a Hivatalnak.
(2) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat
esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást,
az (1) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét
harminc napon belül – de tájékoztatás hiányában is legalább
háromévente – felülvizsgálja. Ha a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított
intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési
önkormányzatnak, az oktatási központnak, valamint a
Hivatalnak.”
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Miután az Nkt-ből 2018.04.01-ei hatállyal
törlésre kerül a köznevelés-fejlesztési terv
készítésére vonatkozó kötelezettség, e
kormányrendeletből is törlésre kerülnek a
köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmára és elkészítésének eljárásrendjére
vonatkozó
szabályok,
valamint
a
köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatos
jelentés. Helyébe a tankerületi központ
esélyegyenlőségi intézkedései tervéről és
annak módosításáról szóló tájékoztatási
kötelezettségről szóló szabályok lépnek.

A 37/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.11.04-től
„(5) A fenntartó a minősített pedagógusok tárgyévi foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekövetkező lemondást vagy
pótigényre vonatkozó bejelentést köznevelési intézményenkénti,
előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban
október 31-éig kezdeményezi.”
A 37/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) 2017.11.04-től
A fenntartó a 37/C. § (2)–(3) bekezdése szerinti létszámadatok
alapján igénybe vett támogatásokkal – a 37/C. § (2) bekezdés a)
pont ab) alpontja kivételével – a ténylétszám adatok figyelembevételével, a kincstár és a miniszter által közösen meghatározott és
a kincstár honlapján közzétett adatlapon köznevelési intézményi,
feladatellátási helyenkénti, valamint fenntartói szinten összesített
módon számol el az Igazgatóságnak. A 37/C. § (2) bekezdés a)
pont ab) alpontja szerinti támogatás esetében a fenntartó a
tárgyévben a minősített pedagógusok tényleges foglalkoztatási
idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre számított létszáma
alapján számol el.”
A 38. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: (Az 2017.11.04-től
illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési
intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja) „h) a
tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a
döntéshozatalra” (vonatkozó rendelkezések megtartását.)
A rendelet a következő 55. §-sal egészül ki:
2018.04.01-től
„55. § A tankerületi központ 2018. április 30-ig megküldi esélyegyenlőségi intézkedési tervét a 21. § (1) bekezdésben
meghatározott szerveknek.”
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A változás lényege: megszűnik az április
30-áig történő, valamint a becsült változás
bejelentése.

A változás lényege:
A nem állami köznevelési intézmények
esetében a minősített pedagógus átsorolásával járó bérnövekmény esetében az
előmeneteli rendszerben megállapított
fokozatok szerinti bontásban a tárgyév
január 1-jei pedagógus ténylétszám,
valamint a tárgyév október 1-jei becsült
létszám alapján kapott támogatás esetében
a fenntartó a tárgyévben a minősített
pedagógusok tényleges foglalkoztatási
idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre
számított létszáma alapján számol el.
A kormányhivatal hatósági ellenőrzésének
területi bővülnek a tanulói fegyelmi eljárás
megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra
vonatkozó
rendelkezések
megtartásának vizsgálatával.
A tankerületi központ 2018. április 30-ig
megküldi esélyegyenlőségi intézkedési
tervét a Klebelsberg Központnak és az
Oktatási Hivatalnak.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 2017.11.04-től
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép: (A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben,
valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak
érvényre juttatása céljából ellátja a társadalmi felzárkózás képzési,
szervezési és területi módszertani feladatait. Ennek keretében) „b)
a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának,
szociális
hátránykompenzációjának
elősegítése
körében
támogatja ba) a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori
nevelését, azt ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi
háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs,
hátránykompenzáló programokat, bb) a hátrányos helyzetű
tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi
integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a
korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás szociális ágazat oldaláról
történő kezelésében;”

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 2017.11.04-től
rendelet módosítása
A 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége
keretében
a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés
szervezésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,
c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok
készítéséről és megjelentetéséről,
d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,
e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógusminősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatai közül kikerültek a
következők:
- a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózása,
- a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók
neveléséhez
pedagógiai
szakmai szolgáltatás nyújtása a
képesség-kibontakoztató és integrációs
felkészítés területén.
A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének,
felzárkózásának,
szociális
hátránykompenzációjának
elősegítése
körében feladatai a továbbiakban a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében,
társadalmi integrációjában a köznevelésen
kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő,
szabadidős,
szocializációs,
hátránykompenzáló programok támogatására, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás szociális ágazat oldaláról történő
kezelésére koncentrálódik.
A változás lényege:
Az Oktatási Hivatal tevékenysége kibővül
az egyes kiemelt EU-s projektek keretében
hátránykompenzációs tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és
más nem köznevelési intézmények
számára pedagógiai szakmai szolgáltatások, továbbá pedagógiai mérésértékelési
támogatást
biztosításával,
valamint támogatás nyújtásával óvodai
fejlesztő programok integrációs és
képességkibontakoztató pedagógiai feladatainak megvalósításához.

használt szempontrendszert és eljárásrendet, amelyeket jóváhagyásra megküld a miniszter részére,
f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az
Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat, valamint
g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben a
Hivatal az Európai Unió által finanszírozott egyes kiemelt
projektek megvalósítása során
a) a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs
módszertani és szakmai tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és más nem köznevelési intézmények
számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, továbbá pedagógiai
mérés-értékelési támogatást biztosít,
b) az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló
integrációs és képességkibontakoztató pedagógiai feladatok
intézményi megvalósításához folyamatos támogatást biztosít.”
A 8. § (1) bekezdésében a „másodfokú döntést hoz az érettségi 2018.01.01-től
vizsga vizsgabizottságának döntése” szövegrész helyébe a
„másodfokú döntést hoz a kormányhivatalban benyújtott érettségi
vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal
által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga
vizsgabizottságának döntése” szöveg lép.
5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
A 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a pedagógus
a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-ig
kezdeményezi az intézményvezetőnél. Ha a foglalkoztatási
jogviszony a határidő lejártakor több mint 30 napja szünetel, a
nem kötelező minősítési eljárás nem kezdeményezhető.”
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Az Oktatási Hivatal hatásköre kibővül a
kormányhivatalban benyújtott érettségi
vizsgára történő jelentkezés elutasítása
esetén a másodfokú döntéshozatallal.
Új rendelkezés, hogy nem kezdeményezhető a nem kötelező minősítési eljárás
a minősítés évét megelőző év március 31ig, ha a foglalkoztatási jogviszony a
határidő lejártakor több mint 30 napja
szünetel.

A 10/A. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus a
jelentkezését az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a
portfólióvédés vagy a pályázat védését megelőző napig vonhatja
vissza.”
A 10/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év
április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, ha
a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a
foglalkoztatási jogviszony létesítése,
b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés,
vagy
c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot adó
körülmény megszűnése
a minősítés évét megelőző év április 15-ét követően következik
be, a rögzítést ezen időpontban kell végrehajtani.
A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus
úton visszajelzést kap.
(4) A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete
a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén a
rögzítés (3) bekezdés szerinti,
b) nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap
intézményvezető részére történő kézbesítésének időpontja.”
A 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.11.04-től
„(1) Az OH a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy
a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési
eljárás lefolytatása feltételeinek, és a pedagógust az informatikai
rendszer útján június 30-ig értesíti arról, ha a minősítő vizsga,
illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt
meg.”
A 10/B. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben szereplő tájékoztatásnak tartalmaznia
kell az OH által megállapított tényállást és annak bizonyítékait, az
alapul szolgáló jogszabályhelyeket, az (1b) bekezdésben foglalt
jogorvoslati lehetőséget, benyújtásának helyét és határidejét.
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A nem kötelező minősítési eljárásban a
jelentkezést a pedagógus indokolás nélkül
visszavonhatja a portfólióvédés vagy a
pályázat védését megelőző napig, nem csak
keresőképtelenségét igazoló kezelőorvosa
által kiadott igazolással, mint eddig.
A rendelkezés kiegészült a következő
esettel:
Az esetben, ha a minősítő vizsgát, a minősítési eljárást, vagy a bírálati eljárást a
pedagógus kérelmére felfüggesztették, és a
felfüggesztésre alapot adó körülmény megszűnése a minősítés évét megelőző év
április 15-ét követően következik be, a
rögzítést ezen időpontban kell végrehajtani.

Új rendelkezés.

Új: az OH a pedagógust az informatikai
rendszer útján június 30-ig értesíti arról, ha
a minősítő vizsga, illetve a minősítési
eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt
meg.
A tájékoztatás tartalmát, és a tájékoztatásban
foglaltak
megváltoztatására
irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárást
ismerteti a jogszabályi hely kiegészítés.

(1b) A pedagógus az (1) bekezdés szerinti értesítésben foglaltak
megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
a minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR rendszer
adatai, valamint a pedagógus által a kérelméhez csatolt
bizonyítékok alapján 30 napon belül bírálja el. A miniszter
döntésének tartalmára az (1a) bekezdést kell megfelelően alkalmazni. A miniszter döntése ellen nincs helye további jogorvoslatnak.”
A 11/B. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
2017.11.04-től
„(1a) Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás
rögzítésének a minősítés évét megelőző év április 15-étől eltérő
időpontja miatt a pedagógus nem került be az éves minősítési
tervbe, vagy az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény
megszűnt, a rögzítés időpontjától vagy az eljárás felfüggesztésére
alapot adó körülmény megszűnésétől számított három hónapon
belül – ha még a portfólió feltöltésére sem került sor, öt hónapon
belül – le kell folytatni az eljárást.”
A 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.11.04-től
„(3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési
eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét a 10/C. § (4)
bekezdése szerinti értesítést követő harminc napon belül a (2)
bekezdés szerint teljesíti. Az OH a pedagógus kérelmére legfeljebb
hat hónapos fizetési halasztást engedélyezhet. A díjfizetés
elmulasztása esetén az OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás,
bírálati eljárás sikertelenségét állapítja meg.”
A 14/A. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
2017.11.04-től
(A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett
pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően rá
irányadó, de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési
kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának
megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha)
„h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának eljárási díját
határidőre nem fizette be.”
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Új rendelkezés.

A változás lényege: Az OH a pedagógus
kérelmére legfeljebb hat hónapos fizetési
halasztást engedélyezhet.

Új rendelkezés.

A 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.11.04-től
„(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra
az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki
a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy
középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási
helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések
között szereplő településen található, vagy
b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével
meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában a
köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató,
integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képességkibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei
fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot.”
A 17. § (2a) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2017.11.04-től
(Pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a
kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében)
„12. heti két órát meghaladó időtartamban munkaközösségvezetés”
(rendelhető el.)
A 17/A. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
2017.11.04-től
„(3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy
a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a nevelésseloktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános szabályai
alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá
irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának
hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra,
vezető óvodapedagógus esetén heti húsz óra.”
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A változás lényege:
A nehéz körülmények között végzett
munkáért járó pótlékra az a pedagógus is
jogosult, aki a heti munkaidő legalább
ötven százalékában képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai
fejlesztő program keretében lát el
feladatokat, kivéve, ha a képességkibontakoztató felkészítéshez nem jár
többlettámogatás, illetve ha a hátrányos
helyzetű gyermekek, tanulók aránya nem
éri el az öt százalékot.

Új rendelkezés, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus
számára a kötött munkaidőnek nevelésseloktatással le nem kötött részében heti két
órát meghaladó időtartamban munkaközösség-vezetés rendelhető el.
Új rendelkezés a Mesterpedagógus
neveléssel-oktatással lekötött munkaidejéről.

A 28. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
2017.11.04-től
„(3a) Nem kell pályázatot kiírni arra a pedagógus munkakörre,
amelyben a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II.
25.) Korm. rendelet alapján ösztöndíjas támogatási szerződést kötött
pedagógust a végzettsége, szakképzettsége megszerzését követően a
támogatási szerződésben, valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján meghatározott feltételek szerint kívánnak alkalmazni.”
A 4. § (3) bekezdésében az „az (1a) és (1b) bekezdésben” 2017.11.04-től
szövegrész helyébe az „az adott tevékenységhez kapcsolódóan az
(1a) vagy (1b) bekezdésben”
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Új: Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal
végzett pedagógus szerződés szerinti alkalmazása esetén nem kell pályázatot kiírni.

A bekezdés teljes szövege:
„Azt a Pedagógus II. fokozatba besorolt
pedagógust, aki sikeresen vett részt a minősítési eljárásban és az adott tevékenységhez
kapcsolódóan az (1a) vagy (1b) bekezdésben meghatározott egyéb feltételeket
sikeresen teljesítette, Mesterpedagógus
fokozatba kell besorolni.”
A változás lényege:
A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki rendelkezik
a) pedagógus-szakvizsgával és
b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet
részt.
Eddig a fentieken kívül az alábbi 2 feltételnek együttesen is meg kellett felelni:
- az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján
vagy minősítési eljárásában szakértőként
részt venni, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátni
szándékozó pedagógus esetében megfelelő
pedagógus továbbképzésben vegyen részt,
- a vezetői vagy magasabb vezetői
feladatok ellátásához kapcsolódó Mesterprogramot megvalósítani szándékozó

A 6. § (1) és (2) bekezdésében az „eltöltött időt” szövegrész 2017.11.04-től
helyébe az „eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét” szöveg lép.

A 11/A. § (5) bekezdésében az „augusztus 15.” szövegrész 2017.11.04-től
helyébe a „július 31.” szöveg lép.

A 12/B. § (6) bekezdésében az „az összegző értékelés informatikai 2017.11.04-től
rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, de
legkésőbb a minősítés évét követő év március utolsó napjáig
elektronikus tanúsítványt állít ki.” szövegrész helyébe az „elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállítását az összegző
értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított
tizenöt napon belül, ha a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás
során a pedagógus mulasztása miatt portfólióvédésre nem került
sor, akkor a mulasztás tényének megállapítását követő harminc
napon belül, a 11/B. § (5) bekezdésében foglalt esetben legkésőbb
a minősítés évét követő év július 31-ig kell elvégezni.” szöveg lép.
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pedagógus esetében a minősítési eljárás
teljes időtartama alatt rendelkezzen vezetői
vagy magasabb vezetői megbízással.
A továbbiakban a 2 feltétel egyikének
fennállása is elegendő.
A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez
szükséges szakmai gyakorlatnak csak a
jogszerű foglalkoztatásban eltöltött időt
lehet elfogadni.
Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a
minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a pedagógus – a portfólió vagy
pályázat tartalmát érintő változás bekövetkezése esetében – a minősítés évének
augusztus 15. napja helyett július 31.
napjáig módosíthatja, kiegészítheti portfólióját vagy pályázatát.
A változás lényege:
A minősítő vizsga és a minősítési eljárás
eredményéről az OH a tanúsítványt állít ki:
- az összegző értékelés informatikai
rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül,
- ha a pedagógus mulasztása miatt portfólióvédésre nem került sor, akkor a mulasztás
tényének megállapítását követő harminc
napon belül,
- ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja
szeptember 1-jét követő időszakra esik, legkésőbb a minősítés évét követő év július 31-ig.

A 17. § (1) bekezdés 12. pontjában az „osztályfőnöki” szövegrész 2017.11.04-től
helyébe az „osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői”, 15.
pontjában a „munkaközösség-vezetés” szövegrész helyébe a
„munkaközösségvezetés, tanszakvezetés” szöveg lép.

Hatályát veszti a 12/A. § (1) bekezdésében az „amelynek mértéke
alkalmanként legfeljebb tízezer forint” szövegrész.

24/2017. (VIII. 31.) NGM A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 2017.09.01-től
rendelet a szakképzési rendelet (R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
kerettantervekről
szóló
30/2016. (VIII. 31.) NGM
rendelet módosításáról
A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2017.09.01-től
A R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2017.09.01-től
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A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében
elrendelhető feladatok kiegészültek a kollégiumi tanulócsoport-vezetői munkával
összefüggő tevékenység heti két órát
meghaladó részével, valamint a tanszakvezetés heti két órát meghaladó részével.
A bekezdés teljes, módosult szövege:
„A szakértői, továbbá az OH által
szervezett szaktanácsadói feladatokban
résztvevő szaktanácsadói feladatokat ellátó
pedagógus bizonylattal igazolt, jogos
költségeinek megtérítésére tarthat igényt.”
A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe
tartozó postai szakképesítések jegyzéke
kiegészül a Postai üzleti ügyintéző szakképesítéssel.
A Postai üzleti ügyintéző szakmai és
vizsgakövetelményei.
A 4. melléklet III. fejezet címe:
Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a
37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az
1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel,
továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplő, a nemzeti fejlesztési
miniszter ágazatába tartozó postai
szakképesítések között

A R. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

2018.09.01-től

A R. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

2018.09.01-től

25/2017. (VIII. 31.) NGM Az 1. melléklet módosul.
rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.
(VIII. 27.) NGM rendelet
módosításáról

2017.09.01-től
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Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható
szakképesítések,
szakképesítésráépülések, valamint az iskolai rendszerű
szakképzésben a rendelet alapján oktatható
szakképesítések,
részszakképesítések,
továbbá a Szakképzési Hídprogramban
oktatható részszakképesítések felsorolása
kiegészül a szakgimnáziumban oktatható
alábbi szakképesítésekkel:
Államháztartási ügyintéző
Épületgépész technikus
(Épületgépészeti előkészítő)
Épületgépész technikus
(Bevontelektródás kézi ívhegesztő és
Gázhegesztő)
Hídépítő és -fenntartó technikus
Idegenvezető
Kereskedő
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Pénzügyi termékértékesítő (bank,
befektetés, biztosítás)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Turisztikai szervező, értékesítő.
A fenti új szakképesítésekhez tartozó
kerettanterveket tartalmazza ez a melléklet.
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
utalt egyes szakképesítések felsorolása cím
alatt a „Középfeszültségű FAM szerelő”
elnevezés „Középfeszültségű FAM szerelő
távolból végzett technológiával” elnevezésre változott. A fejezet kiegészült a
Középfeszültségű FAM szerelő kombinált
technológiával és a Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő szakképesítésekkel.

A 2. melléklet módosul

2017.09.01-től
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Módosulnak az alábbi szakképesítések/
résszakképesítések/szakképesítésráépülések szakmai és
vizsgakövetelményei:
Államháztartási mérlegképes könyvelő
Automatikai technikus
Bányaművelő technikus
Bányaművelő
Boltvezető
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
Eladó
Elektronikai technikus
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Erősáramú elektrotechnikus
Fegyverműszerész
Finommechanikai műszerész
Fluidumkitermelő
Formacikk-gyártó
Fröccsöntő
Gépgyártástechnológiai technikus
Gumiipari technikus
Idegenvezető
Ipari gumitermék előállító
Ipari üvegműves
Kályhás
Kézápoló és műkörömépítő
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
FAM szerelő
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati
FAM szerelő
Konyhai kisegítő
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó

Középfeszültségű FAM szerelő távolból
végzett technológiával
Külszíni bányász
Lábápoló
Lakástextil-készítő
Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
Mechatronikai technikus
Mechatronikus-karbantartó
Mélyfúró
Munkaruha- és védőruha készítő
Műanyagfeldolgozó technikus
Műemléki helyreállító
Nyomdaipari technikus
Nyomdaipari szaktechnikus
Optikai üvegcsiszoló
Papírgyártó és –feldolgozó
Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
Pénzügyi ügyintéző
Speciális lábápoló
Szakszolgálati FAM szerelő
Tetőfedő
Textiltermék-összeállító
Textiltisztító és textilszínező
Turisztikai szervező, értékesítő
Uszodamester
Vállalkozási és bérügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Vendéglátásszervező
Villanyszerelő
Automatikai berendezés karbantartó
Digitális nyomóforma készítő
Építő- szállító- és munkagép-szerelő
Extruder gép
Férfi fodrász-borbély
Háztartási gépszerviz szaktechnikus
Jármű- és gépszerelő
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Kalander gép kezelő
Kiadványszerkesztő technikus
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.,
II.
Korrektor
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Megújuló energiatermelő berendezések
üzemeltetője
Nyíltvízi vízimentő
Papírgyártó
Szállodahajós, szállodai személyzet
Szépségtanácsadó
Vágó gép kezelő
Vegyipari rendszerkezelő
Villamos berendezés szerelő és
üzemeltető
Középfeszültségű FAM szerelő kombinált
technológiával
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő.
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