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2017. évi CXLIX. törvény
egyes törvényeknek a
gyermekek
fokozottabb
védelme
érdekében
szükséges módosításáról

2017.12.01-től
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A
nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény
elkövetőjét, ha a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy sérelmére követte el, végleges hatállyal el kell
tiltani bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb
tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy
befolyási viszonyban áll.”

52. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A kiskorú 2017.12.01-től
veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjét el kell tiltani bármely
olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől,
amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve
ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.
Különös méltánylást érdemlő esetben a foglalkozástól eltiltás
kötelező alkalmazása mellőzhető.”
353/2017. (XI. 29.) Korm. Az 1. melléklet a támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan 2017.12.7-től
rendelet a 2018/2019. támogatott szakképesítésekről szól a 2018/2019-es tanévtől az
tanévre vonatkozó szakma- iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva.
szerkezeti döntésről és a
2018/2019. tanévben a
Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
A 2. melléklet a korlátozottan támogatott szakképesítések keret- 2017.12.7-től
számairól szól fenntartónként és megyénként.
A 3. melléklet a támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan 2017.12.7-től
támogatott ágazatokról szól a 2018/2019. tanévtől az iskolai
rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva.
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A változás lényege:
Eddig lehetőség volt arra, hogy a nemi élet
szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetőjét – ha a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy sérelmére követte el – el
lehessen tiltani bármely olyan foglalkozás
gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől,
amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését,
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését
végzi, illetve ilyen személlyel egyéb
hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.
Ezután ez kötelező lesz, végleges hatállyal.
Új rendelkezés.

Új jogszabály.

Új rendelkezés.
Új rendelkezés.

A 4. melléklet a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámairól 2017.12.7-től
szól fenntartónként és megyénként.
Az 5. melléklet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító 2017.12.7-től
szakképesítésekről szól a 2018/2019. tanévben.

2017. évi CCII. törvény a
nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi. CXC. törvény
módosításáról

Az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény
2018.01.01-től
8. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
A nemzetiségi pótlék 15%.

2017. évi CCI. törvény a
nemzetiségek
jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról

A 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.12.21.
„(3) A nemzetiséghez tartozó gyermek – törvényes képviselője
döntésétől függően – nemzetiségi anyanyelvű, vagy nemzetiségi
kétnyelvű óvodai nevelésben, illetve nemzetiségi anyanyelvű,
nemzetiségi kétnyelvű, vagy nemzetiségi nyelvoktató iskolai
nevelésben-oktatásban, kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban vagy roma nemzetiségi köznevelésben jogosult részt venni.
A roma nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás
folyhat kizárólag magyar nyelven, de a gyermek törvényes
képviselőjének igénye alapján az intézményfenntartó köteles
biztosítani a roma nyelv (romani, illetve beás) oktatását is. A 14.
életévét betöltött, nem cselekvőképtelen gyermek esetében a
gyermek törvényes képviselője e döntési jogát a gyermekkel
közösen gyakorolja, a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor.”
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Új rendelkezés.
Új rendelkezés. Nógrád megyében Szabóky
Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító
szakképesítések:
Autószerelő, Burkoló, Elektronikai műszerész,
Gazdasági informatikus, Gépi forgácsoló,
Gyakorló ápoló, Gyártósori gépbeállító,
Hegesztő, Ipari gépész, Kistermelői
élelmiszerelőállító,
falusi
vendéglátó,
Kőműves,
Mezőgazdasági
gépész,
Műanyagfeldolgozó, Női szabó, Pék,
Szociális gondozó és ápoló, Szoftverfejlesztő, Villanyszerelő, Vízgazdálkodó
technikus, Vízügyi szakmunkás
A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok
mértéke az illetményalap százalékában
című táblázatban a nemzetiségi pótlék
mértéke 10%-ról 15%-ra változott.
Változás: a „szülő” kifejezés helyébe a
„törvényes képviselő” kifejezés került.
A nemzetiségi nevelés, oktatás valamennyi
fajtája felsorolásra került.

A 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 2017.12.21.
22. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a
nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatást – a roma nemzetiség esetében a (3) bekezdés
szerinti igénynek megfelelően – ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó nyolc (gyermek) tanuló törvényes képviselője a
fenntartótól kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a nemzeti
köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján megszervezhető.
(6) Ha a tanulólétszám nem teszi lehetővé a nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett
országos önkormányzat kezdeményezésére a feladatellátásra
köteles szerv megteremti a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás
feltételeit. A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatást az országos
nemzetiségi önkormányzat maga is megszervezheti. Amennyiben
az országos nemzetiségi önkormányzat a nevelés-oktatás
megszervezését nem vállalja, azt az érintett térség egyik területi,
ennek hiányában a települési nemzetiségi önkormányzata is
megszervezheti.”
A 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2017.12.21.
„(2) A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési
intézmény és többcélú intézmény vezetőjét az oktatásért felelős
miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói
jogokat a fenntartó gyakorolja.
A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén
tagadhatja meg.”
A 25. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések 2017.12.21.
lépnek:
„(1) Állami, önkormányzati feladatot ellátó intézmény esetében az
országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére át kell
adni az országos nemzetiségi önkormányzat részére annak az
országos vagy térségi beiskolázású köznevelési intézménynek a
fenntartói jogát, amely alapító okirata alapján nemzetiségi
feladatot lát el, és a gyermekek, tanulók legalább hetvenöt
százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai
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A szabály kiegészült azzal, hogy amennyiben
az országos nemzetiségi önkormányzat a
nevelés-oktatás
megszervezését
nem
vállalja, azt az érintett térség egyik területi,
ennek hiányában a települési nemzetiségi
önkormányzata is megszervezheti.

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat
által fenntartott köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásához kell az oktatásért felelős miniszter egyetértése, nem
csak az országos nemzetiségi önkormányzat
által fenntartottakéhoz, mint eddig.
A változás lényege:
A települési nemzetiségi önkormányzat
megkeresésére a helyi önkormányzat, az
állami fenntartó átadhatja a települési
nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési intézménynek a fenntartói jogát,
amely alapító okirata alapján nemzetiségi
feladatot lát el, és a gyermekek, tanulók
legalább hetvenöt százaléka részt vesz a

nevelésben-oktatásban, illetve kollégiumi ellátásban részesül.
A kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény óvodaszékének, iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének
(közösségének) és diákönkormányzatának, továbbá az adott
nemzetiség érintett települési és területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére – az
országos nemzetiségi önkormányzat egyetértése esetén – az
intézmény helyi önkormányzati, állami fenntartója átadhatja a
települési nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési
intézménynek a fenntartói jogát, amely alapító okirata alapján
nemzetiségi feladatot lát el, és a gyermekek, tanulók legalább
hetvenöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben,
iskolai nevelésben, oktatásban, illetve kollégiumi ellátásban
részesül. A kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény
óvodaszékének, iskolaszékének, ennek hiányában szülői
szervezetének (közösségének), diákönkormányzatának, továbbá
az adott nemzetiség érintett területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét.”
A 25. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 2017.12.21.
lépnek:
„(4) Különösen indokolt esetben az országos nemzetiségi
önkormányzat – az oktatásért felelős miniszter engedélyével –
átveheti az országos vagy térségi feladatot el nem látó,
nemzetiségi anyanyelvű, illetve nemzetiségi két tanítási nyelvű
intézmény, továbbá a roma nemzetiségi intézmény fenntartását,
valamint az adott nemzetiség országos feladatot is ellátó
nemzetiségi nyelvoktató intézményét. A kezdeményezéshez
csatolni kell az érintettintézmény iskolaszékének, ennek
hiányában szülői szervezetének (közösségének) és diákönkormányzatának, továbbá az adott nemzetiség érintett települési és
területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét.
A miniszter az átadást akkor engedélyezi, ha
a) a tanulók legalább hetvenöt százaléka részt vesz a nemzetiségi
oktatásban és
b) az adott nemzetiség köznevelése szempontjából kiemelt
jelentőséggel bír.
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nemzetiségi
nevelésben,
oktatásban.
Korábban ez csak akkor volt megengedett,
ha valamennyi gyermek, tanuló részt vett a
nemzetiségi nevelésben, oktatásban.
Új: A kezdeményezéshez ki kell kérni az
óvodaszék/iskolaszék, valamint az adott
nemzetiség érintett területi nemzetiségi
önkormányzatának véleményét.

Új elem, hogy a szóban forgó intézményátvételhez
csatolni
kell
az
iskolaszék/szülői szervezet, a diákönkormányzat és az adott nemzetiség érintett
települési és területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét.
Az átadásnak nem feltétele, hogy minden
tanuló részt vegyen a nemzetiségi oktatásban,
elegendő a tanulók legalább 75%-ának
részvétele.

(5) A nevelési-oktatási intézmény átadására az átadó és az átvevő 2017.12.21.
között írásbeli megállapodás alapján kerülhet sor.
(6) A fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont
ingyenesen – a 125. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az
átvevő vagyonkezelésébe kell adni mindaddig, amíg a köznevelési
közfeladatnak az átvevő részéről történő ellátása az adott
ingatlanban meg nem szűnik.”
Az Njtv. a következő 162. §-al egészül ki:
2017.12.21.
„162. § Amennyiben a fenntartói jog átadása a 25. § (6) bekezdése
vagy a 39. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat
számára a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény módosításáról szóló 2017. évi CCI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatályba lépése előtt már megtörtént, akkor a
helyi önkormányzat legkésőbb a Módtv. hatályba lépését követő
hat hónapon belül köteles a fenntartói jogot gyakorló nemzetiségi
önkormányzattal a köznevelési vagy kulturális közfeladat ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan vagyonra vagyonkezelési
szerződést kötni, a korábban megkötött ingyenes használati
megállapodás egyidejű megszüntetése mellett.”
A 117. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 2017.12.21.
117. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata:
a) amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem
működik, ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan
a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat,
b) a megyei önkormányzat által ellátott önkormányzati feladatok
kapcsán – törvényben meghatározott – érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki,
c) ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű
képviseletét és védelmét,
d) a nemzetiségi kulturális autonómia fejlesztése érdekében
országos szintű nemzetiségi intézményhálózatot tart fenn.
(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat elláthatja továbbá a
116. § (1) bekezdésben felsorolt közfeladatokat is.”
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Változás: A fenntartói jog átadásával együtt
a feladatok ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyont használatba adás helyett
ingyenesen vagyonkezelésbe kell adni, és
nem minimum 10 évre, hanem mindaddig,
amíg a köznevelési közfeladatnak az átvevő
részéről történő ellátása az adott ingatlanban
meg nem szűnik.
A nemzetiségi önkormányzat által korábban
átvett intézmények ingó és ingatlan
vagyonára vonatkozó használati szerződés
helyett vagyonkezelési szerződést kell kötni.

Új: Az országos nemzetiségi önkormányzat
önként elláthatja a következő feladatokat is:
 nemzetiségi intézmény alapítása,
 kitüntetés alapítása, odaítélése
feltételeinek és szabályainak
meghatározása,
 nemzetiségi pályázat kiírása,
ösztöndíj alapítása.

35/2017. (XII. 20.) AB
határozat a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról
szóló
326/2013.
(VIII.
30.)
Korm. rendelet 39/K. § (1)
bekezdése
szövegrésze
alaptörvény-ellenességének
megállapításáról
és
megsemmisítéséről

457/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet Az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
(továbbiakban: R.)

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésének „kivéve, ha
korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt” szövegrésze,
valamint (2)–(7) bekezdései alaptörvény-ellenesek, ezért azokat
2016. október 28-i hatállyal megsemmisíti.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése a
következő szöveggel marad hatályban:
„39/K. § (1) A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel
rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a
rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi
teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év
vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra
jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt.
alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő,
továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő
szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell
alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási
jogviszonyok esetén is.”
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 2018.01.01-től
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
Hatályát veszti a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 59. § (3)
bekezdésében az „A kormányhivatal, a kormányhivatal által
működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal a döntését – annak
érdekében, hogy a bírósági felülvizsgálattól függetlenül végre
lehessen hajtani – előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítja.”
szövegrész.
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Az Alkotmánybíróság 2016. október 28-i
hatállyal megsemmisíti azt a rendelkezést,
mely szerint az pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016.
szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi
teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő
megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb
ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra
jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II.
fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti
jogviszonyban töltött időnek minősülő,
továbbá a fizetési fokozat megállapításánál
beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül
besorolásra akkor is, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt.

14. § (2), 58. § (3), (4) bekezdés módosul

2018.01.01-től

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosítása
A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély
kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
módosítása
A 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelmező intézmény az engedély kiadása iránti kérelmet a
fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási
hivatalához, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához, Budapest
területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalához (a továbbiakban: engedélyező
járási hivatal) nyújtja be.”
10. § (2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az
engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési eljárás során
hozott döntésnél gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult
hatóság részére meghatározott jogosítványokat, továbbá ezen
eljárásokban ellátja a járási hivatal tevékenysége feletti felügyeleti
jogkört.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása
A R. a 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A kerettantervek jóváhagyásának kiegészítő eljárási szabályai
5/A. § (1) Kerettanterv jóváhagyása iránti kérelem az oktatásért
felelős miniszterhez nyújtható be.
(2) Az oktatásért felelős miniszter beszerzi az Eszterházy Károly
Egyetem (a továbbiakban: EKE) szakértői véleményét.
(3) Az EKE a szakértői véleményét húsz napon belül megküldi az
oktatásért felelős miniszternek.

2018.01.01-től
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A „jogerős” szövegrészek helyébe a
„végleges” szöveg kerül.
A „jogerős” szövegrészek helyébe a
„végleges” szöveg kerül.

2018.01.01-től. Új rendelkezés.
A
hatálybalépését követően indult és a
megismételt
eljárásokban
kell alkalmazni.

2018.01.01-től.
A
hatálybalépését követően indult és a
megismételt
eljárásokban
kell alkalmazni.
2018.01.01-től

A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyezéssel és a vizsgaszervezéssel összefüggő ellenőrzés során hozott
döntés ellen fellebbezni a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet.
A kerettantervek jóváhagyásának kiegészítő eljárási szabályai kerültek rögzítésre.

(4) A hiánypótlás alapján javított kerettantervet az oktatásért
felelős miniszter haladéktalanul megküldi az EKE részére.
Az EKE a szakértői véleményét öt napon belül küldi meg az
oktatásért felelős miniszternek.”
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2017.12.31-től
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
A R. a következő V. Fejezettel egészül ki:
„V. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KIEGÉSZÍTŐ
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
16/H.
39. § (1) Ha a köznevelési intézmény székhelye megváltozik, az
Nkt. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint újra nyilvántartásba
kell venni, feltéve, hogy a megyeszékhely szerinti járási hivatal
illetékessége is megváltozik. Az ismételt nyilvántartásba vétel a
köznevelési intézmény létrejöttének időpontját nem érinti.
(2) Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású
köznevelési intézmények működéséhez szükséges engedély iránti
kérelmet az intézmény nyilvántartásba vételét vagy annak
módosítását követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
(3) Ha a köznevelési intézménynek a székhelyén kívül telephelye
is van, a telephelyre az Nkt. 23. §-a szerint működési engedélyt
kell kérni. A telephely szerint illetékes megyeszékhely szerinti
járási hivatal a kérelem benyújtásáról 8 napon belül értesíti az
intézmény székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti
járási hivatalt. A telephelyre vonatkozó működési engedély
kiadása iránti kérelmet a telephely szerint illetékes megyeszékhely
szerinti járási hivatal bírálja el. A véglegessé vált határozatot meg
kell küldeni a székhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti
járási hivatalnak, amely a működési engedélyt a telephelyre
vonatkozó működési engedélyre tekintettel egységes döntésbe
foglalja.
(4) A telephely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási
hivatal gyakorolja a fenntartó, valamint az intézmény működésének törvényességi és hatósági ellenőrzésével kapcsolatos
hatásköröket, azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történő
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Bekerültek a kormányrendeletbe az egyházi,
magán és nemzetiségi önkormányzati
fenntartású
köznevelési
intézmények
nyilvántartásba vételével és működési
engedély kiadásával kapcsolatos eljárási
szabályok, melyeket eddig miniszteri
rendelet szabályozott.

törlésről – megkeresésre – a székhely szerinti megyeszékhely
szerinti járási hivatal intézkedik.
(5) Új iskola indítása esetén, valamint – a fenntartói jog átadása
kivételével – az Nkt. 84. § (7) bekezdése szerinti esetekben a
tervezett indítás vagy a megszüntetés, az átszervezés évének
május utolsó munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június
20-ig nyújthatja be a fenntartó a megyeszékhely szerinti járási
hivatalhoz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges
engedély iránti kérelmet. A kérelem benyújtására meghatározott
határidő elmulasztása jogvesztő.
40. § (1) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az egyházi,
magán és nemzetiségi önkormányzati alapítású, fenntartású
köznevelési intézmény működési engedélyének kiadásával
kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a köznevelési
intézmény működéséhez rendelkezésre állnak vagy felmenő
rendszerben megteremthetőek a személyi, tárgyi, munkavédelmi,
tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek, és azok
biztosítják-e a nevelő, oktató munka, vagy a pedagógiai-szakmai
szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálati feladat folyamatos,
hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését.
(2) A megyeszékhely szerinti járási hivatal határozatában
feltünteti
a) az alapító, a fenntartó nevét, székhelyét,
b) a köznevelési intézmény nevét, típusát, működő intézmény
esetén OM azonosítóját, adószámát, székhelyét, valamennyi
telephelyét, tagintézményét,
c) feladatellátási helyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat jogszabály szerinti megnevezéssel, valamint
alapfeladatonként és munkarendenként azt a legmagasabb
gyermek- és tanulólétszámot, amelyet köznevelési, valamint a
pedagógiai szakszolgálati intézmény fogadni képes,
d) iskola esetén az évfolyamok számát, az oktatás munkarendjét,
e) köznevelési intézmény esetében a gyermekétkeztetés ellátásának módját,
f) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása esetén a
sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosságnak a Sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
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Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
szerinti meghatározását,
g) szakképzés esetén feladatellátási helyenként és munkarendenként a szakképesítés megnevezését, azonosító számát,
szakgimnázium esetén az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerinti ágazat megnevezését, továbbá annak a tényét,
hogy a gyakorlati képzés megszervezéséhez az iskolai tanműhely
rendelkezésre áll-e,
h) alapfokú művészetoktatás esetén feladatellátási helyenként a
művészeti ágakat, azon belül a tanszakok megnevezését, valamint
művészeti áganként azt a legmagasabb tanulólétszámot, amelyet
az alapfokú művészeti iskola fogadni képes,
i) a köznevelési intézmény gazdálkodásának módját,
j) nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
esetén a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzetiség
iskolai oktatásának irányelvében meghatározott óvodai nevelési
formát, iskolai oktatási formát.
(3) Ha az engedélyezési eljárás arra irányul, hogy a köznevelési
intézmény székhelye vagy telephelye másik köznevelési intézmény által használt épületben legyen, az engedélyezési eljárásban
a) be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának,
továbbá, ha nem a fenntartó az épület tulajdonosa vagy vagyonkezelői jogának jogosultja, akkor a tulajdonos vagy a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozatát,
b) meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységre az
adott épület használatba vételi engedélye
kiterjed-e,
c) meg kell vizsgálni, hogy az épület befogadóképessége alapján
biztosított-e a köznevelési intézmények együttes zavartalan
működése, és
d) a köznevelési intézmények esetében meg kell vizsgálni, hogy
nem lépik-e át a befogadó intézmény alapító okiratában engedélyezett maximális létszámot.
(4) Ha a szakképző iskola fenntartója saját gyakorlati oktatási hely
hiányában úgy nyilatkozik, hogy a gyakorlati képzés folytatója
részben vagy egészben nem a szakképző iskola, a megyeszékhely
szerinti járási hivatal az (1) bekezdésben foglalt eljárása keretében
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vizsgálja a szakképzési törvényben kijelölt, a gyakorlati képzés
folytatására jogosult szervezetek nyilvántartását vezető szerv
bevonásával, hogy a nyilatkozatban megjelöltek szerint a
gyakorlati képzés feltételei biztosítottak-e.
(5) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az Nkt. 21. § (8)
bekezdésében foglaltakon túl a köznevelési intézményt törli a
nyilvántartásból, ha elutasítja a működési engedély kiadását.
(6) A megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési
intézmény nyilvántartásba vételéről, adatainak megváltozásáról,
illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal által vezetett
nyilvántartásból való törléskor 15 napon belül értesítést küld a
KIR számára, továbbá értesíti a költségvetési hozzájárulást
folyósító szervet.
41. § (1) A működési engedély iránti kérelemnek intézményspecifikusan tartalmaznia kell:
1. az alapító nevét, székhelyét, értesítési címét,
2. a fenntartó nevét, székhelyét, értesítési címét,
3. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, az intézmény típusát,
székhelyét,
4. a köznevelési intézmény székhelyére és minden telephelyére
vonatkozóan külön-külön
4.1. az ott ellátott alapfeladatokat,
4.2. amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa, az épület
feletti rendelkezési jog időtartamának kezdő és befejező dátumát,
4.3. a köznevelési feladat megkezdésének tervezett dátumát,
4.4. az épületbe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszámot,
4.5. a tantermek számát,
4.6. a tantermek alapterületét,
4.7. a tervezett évfolyamok felsorolását,
4.8. az óvodai csoportszobák számát,
4.9. az óvodai csoportszobák alapterületét,
4.10. a tervezett óvodai csoportok számát,
4.11. az óvoda napi nyitvatartási idejét, a nyitás és a zárás időpontját,
4.12. szakképzés esetén a szakképesítés megnevezését, azonosító
számát és szakgimnázium esetén az ágazat megnevezését az
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Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint, a gyakorlati képzés megszervezésének módját (iskolai tanműhely, tanulószerződés alapján, megállapodás keretében, munkarendenként),
4.13. alapfeladatonként és munkarendenként a legmagasabb
gyermek- és tanulói létszámot,
4.14. pedagógiai szakszolgálati feladatonként az ellátható
maximális gyermek-, tanulólétszámot, továbbá a feladatok
ellátását biztosító helyiségek számát, alapterületét,
4.15. nevelési-oktatási intézmény esetében a gyermekétkeztetés
ellátásának módját.
(2) A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell
a) a köznevelési intézmény pedagógiai programját,
b) pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében az oktatásért
felelős miniszter szándéknyilatkozatát a pedagógiai szakszolgálati
tevékenységre irányuló köznevelési szerződés megkötéséről,
c) a fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához szükséges,
jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a
köznevelési intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre,
tanítási évre biztosított (megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat),
d) annak igazolását, hogy a helyiségek a köznevelési intézmény
feladatainak ellátására alkalmasak,
e) szakképző iskola esetén annak ismertetését, hogy a gyakorlati
oktatást milyen módon szervezik meg, saját gyakorlati oktatási
hely hiányában a gyakorlati oktatási hely biztosítására kötött
megállapodást vagy nyilatkozatot arról, hogy a gyakorlati képzést
tanulószerződés alapján végzik,
f) a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan különkülön a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket a
vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező (minimális) eszköz- és
felszerelési jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve, külön
feltüntetve a testnevelési és a gyakorlati foglalkozások megtartását
szolgáló helyiségeket, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról,
hogy a működés megkezdéséhez, a munkához szükséges,
jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak vagy fokozatosan megteremthetők, felmenő rendszerben
történő oktatásszervezés esetén az eszközök és felszerelések
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beszerzésének ütemtervét, szakképző iskola esetén a gyakorlati
képzésre vonatkozó felszerelési jegyzéket,
g) a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan különkülön az óvodai nevelésben, az iskolai nevelésben, oktatásban, a
pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben és a
pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusok, pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők, óraadók listáját,
feltüntetve a nevüket, végzettségüket és szakképzettségüket,
iskola esetén tantárgyi bontásban, valamint a pedagógus, a pedagógiai előadó, a pedagógiai szakértő munkakör betöltésére
jogosító végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél
kiállítóját és az oklevélszámát, a tantárgyfelosztást, továbbá a
működéshez szükséges többi alkalmazott nevét, végzettségét és
szakképzettségét, foglalkoztatásuk módját és időtartamát,
valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a működés megkezdéséhez, a munkához szükséges, jogszabályban meghatározott
személyi feltételek biztosítottak,
h) a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához
ha) a köznevelési intézmény egészére vonatkozóan a székhelyre
és valamennyi telephelyre vonatkozóan együttesen részletes
kimutatást arról, hogy az intézmény tevékenységét milyen forrásokból finanszírozzák, a források között feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló készpénzt, a befektetett eszközök és
forgóeszközök értékét, a tervezett bevételi forrásokat,
hb) a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költségvetést,
amely tartalmazza a működéshez szükséges befektetett eszközök
és forgóeszközök beszerzési értékét, a dologi és személyi kiadások
összegét, utóbbiba beleértve az alkalmazottak bérét, annak
közterheit és a tanulói juttatások költségeit, valamint
hc) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához
szükséges fedezetet biztosítja.
R. 402. §
2017.12.31-től
16/I. A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, maga- 2017.12.31-től
tartási nehézség megállapításával összefüggő eljárási szabályok
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A § kisebb szövegpontosításokat tartalmaz,
különösen a „jogerős” szövegrészek
helyébe a „végleges” szöveg belépését.
Bekerültek a kormányrendeletbe a sajátos
nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási,

42. § (1) Az illetékes járási hivatal közigazgatási hatósági eljárás
keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a
szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.
(2) Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a
szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői
bizottság eljárásával.
(3) Az eljárás megindítását köteles kérni
a) a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális
intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat
szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá,
b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői
vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a
szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői
véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért
egyet,
c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői
bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait,
d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket
a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelésioktatási intézménybe nem íratják be.
(4) Az eljárásra az a járási hivatal illetékes, akinek a működési
területén a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha
az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló tartózkodási helye
található.
(5) Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós
nevelésbe vette a járási hivatal illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg.
(6) A járási hivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül
értesíti a szakértői bizottságot. A járási hivatal az (1) bekezdés
szerinti döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő
nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői bizottságnak.
43. § (1) A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés
rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére,
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magatartási nehézség megállapításával
összefüggő eljárási szabályok, melyeket
eddig miniszteri rendelet szabályozott.

b) a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által
megadott időpontban és helyen szakértői vizsgálat céljából
jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre,
c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás
költségeinek megtérítésére igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei megtérítésének
módjáról.
(2) Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő
határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való
teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a) óvodába, illetve iskolába járó gyermek esetén a nevelésioktatási intézmény megnevezését és címét,
b) az óvoda megkeresését a gyermek felvétele céljából,
c) az iskola, a kollégium megkeresését a gyermek, tanuló felvétele
céljából,
d) a kijelölt iskolába való beíratás idejét,
e) a tankötelezettség teljesítési módjának a meghatározását,
f) az iskolai felkészítő foglalkozások javasolt heti óraszámát és a
pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat, ha a
gyermek a tankötelezettségét kizárólag magántanulónként teljesítheti,
g) az arról szóló tájékoztatást, hogy a gyermek, tanuló fejlődését a
szakértői bizottság hivatalból megvizsgálja.
(3) Ha a határozatban fejlesztő nevelés biztosítását kell elrendelni,
a nevelési-oktatási intézmény helyett a gyermek fejlesztő nevelését
ellátó pedagógiai szakszolgálati intézményt, továbbá a fejlesztő
nevelés helyét, formáját, a foglalkozások idejét kell feltüntetni.
(4) A járási hivatal eljárásában szakértőként – a járási hivatal
kirendelése alapján – az a szakértői bizottság jár el, amely az
eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította.
(5) Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki
a (4) bekezdésben meghatározott szakértői bizottság részéről az
eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.
(6) A járási hivatal határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján
induló eljárásban a kormányhivatal kirendelésére szakértőként a
Gyakorló Szakszolgálat jár el.”
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Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm.
rendelet módosítása
A 4. § helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
4/C. §-sal egészül ki:
„4. § (1) Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó
hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala által hozott
elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el, illetve
gyakorolja a felügyeleti szerv részére az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvényben meghatározott jogosítványokat.”
„4.§ (2) Az Nkt. 38.§ (8) és (9) bekezdésében meghatározott
esetekben a fellebbezést a Hivatal bírálja el, illetve gyakorolja a
felügyeleti szerv részére az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvényben meghatározott jogosítványokat.
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2018.01.01-től.
A
hatálybalépését követően
indult és a
megismételt
eljárásokban
kell alkalmazni.

A rendeletmódosítás az OH egyes
ellenőrzési, felügyeleti jogait tartalmazza,
valamint meghatározza, hogy mely
döntések elleni fellebbezések ügyében
dönt.

2018.01.01-től.
A
hatálybalépését követően
indult és a
megismételt
eljárásokban
kell alkalmazni.

Nkt. (8) Ha a jelentkező az érettségi
vizsgára a köznevelési feladatot ellátó
hatóságnál jelentkezik, a köznevelési
feladatot ellátó hatóságnak – külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint – a
vizsgajelentkezésre vonatkozóan meghozott
döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezésnek van helye a döntés
kézhezvételét követő öt napon belül
kormányrendeletben meghatározott hatósághoz.
(9) A középfokú felvételi eljárás keretében
tett központi írásbeli felvételi vizsga
vizsgadolgozatának
értékelésére
vonatkozó, az iskola által hozott döntés
ellen - jogszabályban meghatározott eljárás
szerint - a szülő, a tanuló, a döntés
kézhezvételétől számított három napon
belül, kizárólag a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén fellebbezést nyújthat be a
jogszabályban meghatározott hatósághoz.

503/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet az első sikeres
nyelvvizsga és az első
emelt
szintű
idegen
nyelvből tett érettségi
vizsga díjához nyújtott
támogatásról

(3) Az Nkt. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek
tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a miniszter.
4/C. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó
közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a Hivatal felügyeleti
szerve a miniszter.”
(2) A 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 20. §-a a következő h)
ponttal egészül ki:
(A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs központként)
„h) az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására
akkreditált vizsgaközpont felügyeleti szerve, és gyakorolja a
fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott
jogosítványokat a vizsgaközpont döntéseivel szemben.”
1. Értelmező rendelkezések
2018.01.01-től
1. § E rendelet alkalmazásában
1. első sikeres komplex nyelvvizsga: a támogatott nyelvek közül e
rendelet hatálybalépését követően elsőként sikeresen megszerzett
a) államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2
típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,
b) írásbeli és szóbeli részvizsga, ha azok az idegennyelv-tudást
igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön
kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok
Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdésében és 1.
számú mellékletében foglaltak alapján egyesíthetők, c) az a)
alpontban meghatározott nyelvvizsgával az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet 45. § (4) bekezdése alapján egyenértékű emelt szintű
idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
d) az a) alpontban meghatározott nyelvvizsgának megfelelő, az R.
13. §-ában foglaltak szerint honosított nyelvvizsga;
2. támogatott nyelv: az érintett személy állampolgársága szerinti
ország hivatalos nyelvétől eltérő, a felsőoktatási felvételi
eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet
1. pontjában, 2. pont l) alpontjában és 4. pontjában meghatározott
idegen nyelvek valamelyike, valamint a nemzeti felsőoktatásról
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Új jogszabály.
Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt
szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga
díjához nyújtott támogatásra való jogosultságról és a támogatás iránti eljárásról szól.

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1)
bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy tekintetében a
magyar nyelv.
2. A támogatásra való jogosultság
2. § (1) Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást (a továbbiakban: támogatás) az a
magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h)
pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az 1. § 1. pont
b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsgáról
kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
b) az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az egyenértékűséget
igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján,
c) az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben honosítási határozat
kiállításának napján a 35. életévét még nem töltötte be.
(2) Az 1. § 1. pont c) alpontja szerinti esetben az emelt szintű
idegen nyelvi érettségi vizsgára tekintettel a támogatásra való
jogosultság akkor állapítható meg, ha a vizsga a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés e) pontja szerint
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásnak minősül.
3. § (1) A támogatás mértéke – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – az első sikeres komplex nyelvvizsga nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett
díja, de legfeljebb a megfizetéskor – az 1. § 1. pont b) alpontja
szerinti esetben a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor – érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
25%-ának megfelelő összeg.
(2) Az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres
részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, a
támogatás mértéke a második sikeres részvizsga nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a második
sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.
(3) Az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a támogatás mértéke
a honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett
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díja, de legfeljebb a megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.
3. A támogatás iránti eljárás
4. § (1) A támogatás iránti eljárás írásbeli kérelemre indul. A
kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál
(a továbbiakban: NYUFIG) az első sikeres komplex nyelvvizsga az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres
részvizsga - letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
az 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat
közlésétől számított 1 éven belül formanyomtatványon vagy
elektronikus űrlapon kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
(3) A támogatás iránti közigazgatási hatósági ügyekben a
NYUFIG országos illetékességgel jár el.
(4) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszterrel egyetértésben - rendszeresített formanyomtatványt és
elektronikus űrlapot a honlapján közzéteszi.
(5) A formanyomtatvány és az elektronikus űrlap tartalmazza a
kérelmező
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) állampolgárságát,
d) első sikeres komplex nyelvvizsgája, illetve a részvizsgák anyakönyvi számát, a bizonyítvány számát, az érettségi bizonyítvány,
tanúsítvány sorszámát vagy a honosítási határozat számát,
e) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának
számlaszámát,
f) törvényes képviselőjének az a), b) és e) pontban meghatározott
adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás iránti kérelmet a
törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással
érintett első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését és
annak összegét.
(7) A támogatás iránti eljárás költségmentes.
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5. § (1) A támogatás iránti eljárás határideje 30 nap.
(2) A támogatás iránti eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem
pótolható.
(3) Az Oktatási Hivatal a NYUFIG megkeresése esetén a
kérelmező vonatkozásában – valamennyi e rendelet hatálybalépését követően kiállított nyelvvizsga-bizonyítványra, továbbá a
kérelemben megjelölt, e rendelet hatálybalépését megelőzően
kiállított részvizsga-bizonyítványra kiterjedően – 8 napon belül
közli a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szereplő következő adatokat:
a) a vizsgázó személyazonosító adatai,
b) a vizsgaközpont és vizsgahely megnevezése,
c) a vizsga neve, szintje, típusa,
d) a vizsga helye és napja,
e) a vizsga eredménye,
f) a vizsga anyakönyvi száma,
g) a bizonyítvány kiállításának napja és
h) a bizonyítvány száma.
(4) Az Oktatási Hivatal a NYUFIG megkeresése esetén a
kérelmező vonatkozásában – valamennyi e rendelet hatálybalépését követően kiállított nyelvvizsga egyenértékűségi záradékkal
ellátott emelt szintű, idegen nyelvi érettségi vizsgára kiterjedően 8 napon belül közli a kiadott érettségi bizonyítványokról,
tanúsítványokról vezetett nyilvántartásban szereplő következő
adatokat:
a) a vizsgázó személyazonosító adatai,
b) a bizonyítvány, tanúsítvány száma,
c) a bizonyítványt, tanúsítványt kiállító intézmény neve,
d) a bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja,
e) a vizsgatárgy neve, szintje,
f) a vizsga eredménye és
g) a nyelvvizsga egyenértékűségi záradék.
(5) Az Oktatási Hivatal a NYUFIG megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – valamennyi e rendelet hatálybalépését
követően kiállított honosítási határozatra kiterjedően – 8 napon
belül közli a következő adatokat:
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a) a vizsgázó személyazonosító adatai,
b) a vizsga neve, szintje, típusa,
c) a honosítási határozat kiállításának napja és
d) a honosítási határozat sorszáma.
(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti adatok átadásának rendjét az
Oktatási Hivatal és a Kincstár együttműködési megállapodásban
határozza meg.
6. § (1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását
követő tizenhárom napon belül folyósítja a kérelemben megjelölt
belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára
utalással.
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelőszerve a
Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő
működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős
miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell
biztosítani.
7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló
a) nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállító nyelvvizsgaközpont vagy
az Oktatási Hivatal végleges határozatával visszavonta,
b) érettségi vizsga eredményét az oktatásért felelős miniszter
végleges határozatával megsemmisítette, illetve a kiállított
bizonyítványt, tanúsítványt végleges határozatával érvénytelenné
nyilvánította, vagy
c) honosítási határozatot az Oktatási Hivatal végleges határozatával visszavonta,
a támogatás jogalap nélkülinek minősül, és azt vissza kell fizetni,
ha erre a NYUFIG az ügyfelet írásban kötelezte.
(2) A nyelvvizsgaközpont, az Oktatási Hivatal és az oktatásért
felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti végleges határozatát
megküldi a NYUFIG részére.
9. § (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor vehető igénybe,
ha a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a
honosítási határozat meghozatalára e rendelet hatálybalépését
követően került sor.
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(2) Az 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha csak a második
sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott
vizsganapra került sor e rendelet hatálybalépését követően, a
támogatás csak a második részvizsga díja után jár a 3. § (2)
bekezdése szerint meghatározott összegben.
504/2017. (XII. 29.) Korm. 1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás 2018.01.01-től
rendelet az egyes szak- terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati
képzési tárgyú kormány- képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számírendeletek módosításáról
tásáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
A 3. melléklet az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 2018.01.01-től
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.
6.) Korm. rendelet módosítása
Az 1. § a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévet megelőzően
beiskolázott tanulók számára megszerezhető, az Sztv. 2. § 24a.
pontja szerinti mellék-szakképesítéseket a 8. melléklet tartalmazza. Abban az esetben, ha az adott érettségi végzettséghez
kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellékszakképesítés választható, úgy a szakképző iskolának legalább
egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.
(9) A szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévtől beiskolázott
tanulók számára megszerezhető az Sztv. 2. § 24a. pontja szerinti,
szakgimnáziumban megszerezhető mellék-szakképesítéseket a 9.
melléklet tartalmazza. Abban az esetben, ha az adott érettségi
végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több
mellék-szakképesítés választható, úgy a szakképző iskolának
legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.”
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Változás:
„A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó
államilag elismert szakképesítések súlyszorzói 2016. szeptember 1-jétől” című 3.
számú melléklet kiegészült az alábbiakkal:
422. 5572317 Mentésirányító 2,1780
423. 3454111 Pék-cukrász 1,5057
424. 3458216 Épületszobrász és műköves
1,7569 425. 3458217 Kőfaragó 1,7569
Új rendelkezések.

Az 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2018.01.01-től

A 3. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

2020.01 01-től

A R. a 8. melléklettel egészül ki.

2018.01.01-től

A R2. a 9. melléklettel egészül ki.

2018.01.01-től

3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelmény- 2018.01.01-től
moduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
A 2. melléklet a R. 7. melléklete szerint módosul.
A 3. melléklet a R. 8. melléklete szerint módosul.
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Az Országos Képzési Jegyzék kiegészült a
következőkkel:
Mentésirányító
Pék-cukrász
Épületszobrász és műköves
Kőfaragó
Kaszkadőr szakértő
Vízkútfúró
A melléklet címe: Szakgimnáziumi ágazatok,
ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök
A melléklet címe: A szakgimnázium 9-12.
évfolyamain folyó ágazati tanulmányok
keretében megszerezhető mellék-szakképesítések
a
2019/2020.
tanévet
megelőzően beiskolázott tanulók számára
A melléklet címe: A szakgimnázium 9-12.
évfolyamain folyó ágazati tanulmányok
keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020.
tanévtől beiskolázott tanulók számára
Az OKJ-ban szereplő, állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljai és részletes tartalmi leírásuk
kiegészül a következőkkel:
Katonai gazdálkodási alapfeladatok
Közpénzügyi alapfeladatok
Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok
Katonai pénzügyi szakfeladatok
Költségvetési számviteli szakfeladatok
Alapismeretek a mentésirányításban
Irányítástechnika és irányítástechnológia a
mentésirányításban
Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység
Légijármű szerelő alapismeretek

2/2018. (I. 18.) EMMI
rendelet
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények,
valamint
személyek
szakmai feladatairól és
működésük
feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet módosításáról

A 25. §-t megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép: 2018.09.01-től
„Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás”
A 25. és 26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális
segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési
intézmény pedagógusainak.
(2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és
közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való
beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő
kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és
a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
(3) Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
26. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás
ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési
megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.
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Légijármű szerelő
Avionikai alapismeretek
Avionika
Altiszti alapfeladatok
Általános kaszkadőr szakértői ismeretek
Vízkútfúró szakfeladatok
2018. szeptember 1-től bevezetésre kerül az
óvodai és iskolai szociális segítő
szolgáltatás, melynek céljai, feladatai és
alapvető keretei kerültek szabályozásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás
tartalmazza
a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy
megnevezését, valamint a szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét
és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő
mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe
és
bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az
infrastruktúrához való hozzáférést.
(3) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a
miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik. A miniszter
a módszertant az általa vezetett minisztérium honlapján és a
Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik
annak folyamatos frissítéséről.”
A 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 1/a. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
Ellátási forma
Intézményi
Képesítés
munkakör
1/a. Család- és óvodai és iskolai felsőfokú szociális szakgyermekjóléti
szociális segítő
képzettség,
iskolai
központ
szociális munkás, család
és gyermekvédő tanár,
család- és gyermekvédő
pedagógus, család- és
gyermekvédelem szakos
pedagógus,
ennek
hiányában gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel
rendelkező:
nevelőtanár, pedagógus,
pedagógiai
előadó,
pszichopedagógus,
gyógypedagógus
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A óvodai és iskolai szociális segítő
munkakörhöz tartozó képesítési előírások.

4/2018. (I. 31.) EMMI
utasítás az Arany János
Tehetséggondozó Program,
az Arany János Kollégiumi
Program és az Arany János
Kollégiumi-Szakközépiskolai
Program támogatásainak
szabályairól

1. § A tankerületi központok által fenntartott köznevelési intéz- 2018.02.01-től
mények tekintetében az Arany János Tehetséggondozó Program,
az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János
Kollégiumi-Szakközépiskolai Program megvalósítását szolgáló
támogatások szabályait a Melléklet szerint állapítom meg.
3. § Hatályát veszti az Arany János Tehetséggondozó Program, az
Arany János Kollégiumi Program és az Arany János KollégiumiSzakiskolai Program támogatásainak szabályairól szóló 13/2015.
(IV. 16.) EMMI utasítás.
Melléklet a 4/2018. (I. 31.) EMMI utasításhoz
I. FEJEZET
AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
TÁMOGATÁSA
II. FEJEZET
AZ
ARANY
TÁMOGATÁSA

JÁNOS

KOLLÉGIUMI

PROGRAM

III. FEJEZET
AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI-SZAKKÖZÉPISKOLAI
PROGRAM TÁMOGATÁSA
ellenőrizheti.

18/2018. (II. 14.) Korm.
rendelet az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának
kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet és
a felsőoktatási
felvételi
eljárásról szóló 423/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

2. számú melléklet
2020.02.15-től
ELSŐ RÉSZ: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS
A VIZSGA FORMÁI
MÁSODIK RÉSZ: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
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Az utasítás a tankerületi központok által
fenntartott köznevelési intézmények tekintetében az Arany János Tehetséggondozó
Program, az Arany János Kollégiumi
Program és az Arany János KollégiumiSzakközépiskolai Program megvalósítását
szolgáló támogatások szabályait állapítja
meg.
Az AJTP programtámogatás mértéke
a) középiskolára tekintettel legfeljebb
315 000 Ft/fő/év,
b) középiskolai kollégiumra tekintettel
legfeljebb 420 000 Ft/fő/év
Az AJKP programtámogatás mértéke
a) középiskolára tekintettel legfeljebb
315 000 Ft/fő/év a 9/AJKP. évfolyamos
tanulók után,
b) középiskolai kollégiumra tekintettel
legfeljebb 630 000 Ft/fő/év a 9/AJKP. és a
9–12. évfolyamos tanulók után.
Az AJKSzP programtámogatás mértéke
a) szakközépiskolára tekintettel legfeljebb
315 000 Ft/fő/év,
b) kollégiumra tekintettel legfeljebb
700 000 Ft/fő/év a 9–13. évfolyamos
tanulók után.
A 2020. február 15-étől hatályba lépő
módosítás az érettségi vizsga vizsgatárgyait
és a vizsga formáit, valamint az érettségi
vizsgatárgyak általános követelményeit
átfogóan érinti.

2018. évi I. törvény az
1568. évi tordai vallásügyi
törvény jelentőségéről és a
Vallásszabadság Napjáról

55/2018. (III. 23.) Korm.
rendelet a közlekedési
alapismeretek tanfolyam és
vizsga díjához nyújtott
támogatásról

1. § Az Országgyűlés az 1568. évi erdélyi országgyűlés által 2018.03.02.
Tordán elfogadott vallásügyi törvény emlékét és a magyar nemzet
szellemi öröksége részeként annak jelentőségét törvényben örökíti
meg.
2. § Az Országgyűlés január 13. napját a Vallásszabadság Napjává
nyilvánítja.
2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alap- 2018.07.01-től
ismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást
(a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar
állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott
személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően
letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam
díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási
szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de
legfeljebb 25 000 forint
3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás
4. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás
vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül
elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
(3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági
ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.
(4) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az
elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős
miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot
és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.
(5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a
kérelmező
a) természetes személyazonosító adatait,
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Az Országgyűlés január 13. napját a
Vallásszabadság Napjává nyilvánítja.

A 20. életévét még be nem töltött, sikeres
közlekedési alapismeretek vizsgát tett
magyar állampolgárnak az állam támogatást nyújt a vizsga igazgatási szolgáltatási
díjának ténylegesen megfizetett összege, de
legfeljebb 25 000 forint erejéig.
A jogszabály tartalmazza a támogatás
megállapítására irányuló eljárás szabályait.

b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) állampolgárságát,
d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez
szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
naptári napját,
f) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott
adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására
irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással
érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.
(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.
5. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje
teljes eljárásban 30 nap.
(2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági
feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó
bizonyíték nem pótolható.
(3) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG
megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy
a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette
a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát.
(4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező
vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
letételének tényét és a vizsga napját.
6. § (1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását
követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással
folyósítja.
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a
Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő
működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős
miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell
biztosítani.
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7. § (1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési
hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha erre
a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.
(2) A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés
érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a
NYUFIG-ot.
(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti
adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és a Kincstár
együttműködési megállapodásban határozza meg.
5. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje 2019.01.01-től
teljes eljárásban 20 nap.

30

