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12/2018. (III. 27.) EMMI 

rendelet egyes oktatási 

tárgyú miniszteri 

rendeleteknek az általános 

közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. 

törvénnyel összefüggő és 

egyéb módosításáról 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet módosítása  

 

2018.03.28. A változások lényege:  

a jogszabály szövegében a közigazgatási 

rendtartásról szóló törvénynek megfelelően 

átvezetésre kerültek a megfelelő kifejezések. 

(pl. „jogerőre emelkedés” helyett „véglegessé 

válás”; „bírósági döntés” helyett „gyámható-

sági döntés”, stb.) 

 (3) Hatályát veszti az R1. a) 35. § (7) bekezdése, b) 157–159. §-a. 2018.03.28. A nyilvántartásba vételre és a működési 

engedély kiadására vonatkozó eljárási 

szabályok kikerültek e jogszabályból, 

azokat 2018.01.01-től a nemzeti közne-

velésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

16/H §-a tartalmazza. 

 A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása  
2. § Hatályát veszti a rendelet 16–18. §-a. 

 A rendeletből törlésre kerültek az egyházi 

és magán fenntartású pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást ellátó intézmény működésére 

vonatkozó szabályok, azokat 2018.01.01-

től a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet tartalmazza. 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása  
5. § Hatályát veszti a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a) 39. § (1) 

bekezdés a )pontja, b) 40–41. §-a, c) 10. melléklete. 

 A rendeletből törlésre kerültek a nem állami 

szerv által fenntartott pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat ellátó intézmények működésének 

engedélyeztetésére vonatkozó, valamint a 

sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség megállapítá-

sával összefüggő eljárás során alkalmazott 

eljárási szabályok. Az említett szabályozásokat 

2018.01.01-től a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet tartalmazza.  
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64/2018. (IV. 3.) Korm. 

rendelet az állami 

köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként 

részt vevő szervekről, 

valamint Klebelsberg 

Központról szóló 

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

rendelet módosításáról 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 

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

(VI. 10.) Korm. rendelet a következő 19/C. §-sal egészül ki:  

„19/C. § (1) Az Esztergomi Tankerületi Központ a Tatabányai 

Tankerületi Központból történő kiválás útján 2018. július 1-jén 

jön létre. Az Esztergomi Tankerületi Központ fenntartásába 

kerülnek a feladatellátási területén székhellyel rendelkező, 2018. 

július 1-jét megelőzően a Tatabányai Tankerületi Központ fenn-

tartásában lévő köznevelési intézmények. 

 A változás lényege: 

A Tatabányai Tankerületi Központból 

kiválás útján 2018. július 1-től létrejön az 

Esztergomi Tankerületi Központ. 

A jogszabály többi része tartalmazza, hogy 

mely európai uniós forrásból finanszírozott 

projektek megvalósítása és fenntartása 

tekintetében lesz jogutód az Esztergomi 

Tankerületi Központ. 

A belügyminiszter 

közleménye a szakmai 

vizsgaelnöki 

névjegyzékről 

A belügyminiszter az Országos szakértői, az Országos vizsgáz-

tatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai 

vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 

szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet előírásai alapján kiegészíti 

azon személyek körét, illetve meghosszabbítja jogosultságukat, 

akik nevelési-oktatási intézményekben, oktatási vállalkozásnál 

eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság-elnöki felada-

tokat láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai 

felügyelete alá tartozó szakképesítések tekintetében. 

 Azok névjegyzékének kiegészítése, akik a 

BM szakmai felügyelete alá tartozó szak-

képesítések tekintetében nevelési-oktatási 

intézményekben a szakmai vizsgán vizsga-

bizottság-elnöki feladatokat láthatnak el. 

2018. évi V. törvény 

Magyarország 

minisztériumainak 

felsorolásáról, valamint 

egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. §-a 

a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az OKJ-ban az Előadóművészet, a Képző- és iparművészet, 

valamint a Hang-, film és színháztechnika ágazatba sorolt szak-

képesítésben és az ezeket megalapozó ágazati képzésben államilag 

támogatott iskolai rendszerű szakképzés – az oktatásért felelős 

miniszter hozzájárulása nélkül – kizárólag az általa alapított és 

fenntartott szakképző iskolában folyhat. 

(2b) Az OKJ-ban az Egészségügy és az Egészségügyi technika 

ágazatba sorolt szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati 

képzésben államilag támogatott, és egyéb iskolai rendszerű 

szakképzés, és vizsgáztatás kizárólag az egészségügyért felelős 

miniszter szakmai irányításával, egyetértésével, és hozzá-

járulásával folyhat. Az Egészségügy és az Egészségügyi technika 

a 2018/2019. 

tanévtől kell 

alkalmazni 

Az Előadóművészet, a Képző- és ipar-

művészet, valamint a Hang-, film és színház-

technika ágazatba sorolt szakképesítésben 

képzés az oktatásért felelős miniszter 

hozzájárulásával folyhat. 
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ágazatban a szakképzések szakmai és módszertani fejlesztéséért 

az egészségügyért felelős miniszter felel.” 

194/2018. (V. 18.) KE 

határozat miniszterek 

kinevezéséről 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) 

bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Bártfai-Mager 

Andreát tárca nélküli miniszterré, dr. Benkő Tibort honvédelmi 

miniszterré, dr. Gulyás Gergelyt a Miniszterelnökséget vezető 

miniszterré, dr. Kásler Miklóst az emberi erőforrások minisz-

terévé, dr. Nagy Istvánt agrárminiszterré, dr. Palkovics Lászlót 

innovációért és technológiáért felelős miniszterré, dr. Pintér 

Sándort belügyminiszterré, Rogán Antalt a miniszterelnök 

kabinetfőnökévé, dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré, Süli 

Jánost tárca nélküli miniszterré, Szijjártó Pétert külgazdasági és 

külügyminiszterré, dr. Trócsányi Lászlót igazságügyi miniszterré, 

Varga Mihályt pénzügyminiszterré 2018. május 18-ai hatállyal 

kinevezem 

2018.05.18-tól 

 

Miniszterek kinevezése. Az emberi erő-

források minisztere dr. Kásler Miklós. 

94/2018. (V. 22.) Korm. 

rendelet a Kormány 

tagjainak feladat- és 

hatásköréről 

92. § (1) Az emberi erőforrások minisztere a Kormány 

1. családpolitikáért, 

2. egészségbiztosításért, 

3. egészségügyért, 

4. gyermekek és az ifjúság védelméért, 

5. gyermek- és ifjúságpolitikáért, 

6. kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs 

feladatokért, 

7. kultúráért, 

8. oktatásért, 

9. sportpolitikáért, 

10. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, 

11. szociál- és nyugdíjpolitikáért, 

12. társadalmi felzárkózásért 

felelős tagja. 

(2) A miniszter  

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 85. § (4) bekezdése, 

2018.05.22. Az emberi erőforrások minisztere 

felelősségi területei: 

- családpolitika,  

- egészségbiztosítás, 

- egészségügy, 

- gyermekek és az ifjúság védelem, 

- gyermek- és ifjúságpolitika, 

- kábítószer-megelőzés és kábítószerügyi 

koordináció, 

- kultúra, 

- oktatás, 

- sportpolitika, 

- sportlétesítmény-fejlesztés és 

gazdálkodás, 

- szociál- és nyugdíjpolitika, 

- társadalmi felzárkózás,  

- roma nemzetiségpolitika egyes 

vonatkozásai. 
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b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. 

számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja, 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 

integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény 20. § a) pontja, 

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. 

§ (5) bekezdése, 148. § (2) bekezdése, 150. § b) pontja, 151. §-a, 

152. § a)–c) pontja, valamint 156. § (2) bekezdése és e) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekez-

dése tekintetében, a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány 

nemzetiségpolitikáért felelős tagja. 

 100. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében 

előkészíti az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszára, tankönyvellátásra a külföldi 

bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésére, a 

Pedagógus Karra és a külhoni magyarok oktatására vonatkozó 

jogszabályokat. 

(2) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében 

a) felel a Kormány köznevelési oktatáspolitikájának kialakításáért, 

ennek keretében 

aa) kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit, 

ab) meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszköz-

rendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, 

b) felel az iskolai rendszerű köznevelési oktatás és az iskolai 

nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz 

irányításáért, 

c) ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos 

feladatokat, 

d) ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs 

feladatokat, 

e) működteti az országos köznevelési vizsgarendszert, 

2018.05.22. Az emberi erőforrások miniszterének 

oktatási feladatai. 
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f) közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 

Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó tanterem- és 

tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában, valamint ellátja a 

köznevelési intézménnyel egybeépített vagy azzal azonos ingat-

lanon elhelyezkedő tanterem- és tornaterem-üzemeltetési, továbbá 

az egyéb iskola-üzemeltetési feladatokat. 

 106. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége 

keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek helyzetére, 

felzárkózásuk biztosítására és oktatási esélyteremtésére vonatkozó 

jogszabályokat. 

(2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége 

keretében 

a) felel a gyermekek esélyteremtéséért, a hátrányos helyzetű gyermekek 

oktatási esélyegyenlőségének biztosításáért, 

b) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért, 

c) felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító 

komplex szolgáltatások biztosításáért. 

2018.05.22. Az emberi erőforrások miniszterének a 

társadalmi felzárkózással kapcsolatos fela-

datai között szerepel a következő: 

a gyermekek esélyteremtése, a hátrányos 

helyzetű gyermekek oktatási esélyegyenlő-

ségének biztosítása. 

 116. § Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 

Kormány 

1. audiovizuális politikáért, 

2. állami infrastruktúra-beruházásokért, 

3. bányászati ügyekért, 

4. belgazdaságért, 

5. elektronikus hírközlésért, 

6. energiapolitikáért, 

7. európai uniós források felhasználásáért, 

8. építésgazdaságért, 

9. – turisztikai célelőirányzat és a turisztikai fejlesztési cél-

előirányzat kivételével – fejlesztési célelőirányzatok 

kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, 

10. fogyasztóvédelemért, 

11. gazdaságfejlesztésért, 

 Az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter (dr. Palkovics László) felel a 

szakképzésért és felnőttképzésért. 
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12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj 

megállapításáért, 

13. hulladékgazdálkodásért, 

14. informatikáért, 

15. iparügyekért, 

16. kereskedelemért, 

17. kormányzati tudomány-politikáért, 

18. közlekedésért, 

19. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához 

kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, 

20. területfejlesztésért, 

21. víziközmű-szolgáltatásért, 

22. tudománypolitika koordinációjáért, 

23. szakképzésért és felnőttképzésért 

felelős tagja. 

 137. § (1) A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való 

felelőssége keretében előkészíti a szakképzésre, a szakképzési 

hozzájárulásra, a felsőfokú szakképzésre, a szakképző intéz-

mények fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén 

belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat. 

(2) A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelős-

sége keretében 

a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának 

feltételeit, a tanulószerződés alapján a tanulókat megillető 

juttatások részletes szabályait, 

b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és 

eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó 

központi nyilvántartás vezetésének szabályait, 

c) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői névjegyzéket 

és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket, 

d) meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés 

irányait és a beiskolázás arányait, 

 Az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter szakképzési és felnőttképzési 

feladatai. 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 1/2019. HÍRLEVÉL 

9 

e) közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működ-

tetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok 

végrehajtásában, valamint az oktatásért felelős miniszter iskolai 

rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában. 

 156. § A Stratégiai és Családügyi Kabinet a Kormány vagy a 

miniszterelnök által meghatározott, így különösen 

1. az anyakönyvi ügyekért, 

2. az áldozatsegítésért, 

3. az általános politikai koordinációért, 

4. a családpolitikáért, 

5. az e-közigazgatásért, 

6. az egészségügyért, 

7. az európai uniós források felhasználásáért, 

8. az európai uniós ügyek koordinációjáért, 

9. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős, 

10. a gyermekek és az ifjúság védelméért, 

11. a gyermek- és ifjúságpolitikáért, 

12. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, 

13. a helyi önkormányzatokért, 

14. az igazságügyért, 

15. az ingatlan-nyilvántartásért, 

16. kárpótlásért, 

17. a kormányzati kommunikációért, 

18. a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, 

19. a közbeszerzésekért, 

20. a közigazgatás-fejlesztésért, 

21. a közigazgatás-szervezésért, 

22. a közigazgatási informatika infrastrukturális 

megvalósíthatóságának biztosításáért, 

23. a közigazgatási minőség-politikáért és személyzet-politikáért, 

24. a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, 

25. a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, 

26. a kulturális örökség védelméért, 

 A Stratégiai és Családügyi Kabinet a 

Kormány vagy a miniszterelnök által 

meghatározott ügyekben a Kormány ügy-

döntő jogkörrel rendelkező szerve, köztük 

különösen a következő területeken: 

- gyermekek- és ifjúságvédelem, 

- gyermek- és ifjúságpolitika, 

- oktatás. 
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27. a kultúráért, 

28. a külpolitikáért, 

29. az oktatásért, 

30. a sportpolitikáért, 

31. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, 

32. a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, 

33. a társadalmi felzárkózásért, 

34. a társadalmi párbeszédért, 

35. a társadalompolitika össze-hangolásáért, 

36. a természetvédelemért, 

37. a területrendezésért, 

38. a térképészetért, 

39. a választójogi és népszavazási szabályozásért, 

40. a vízgazdálkodásért, 

41. a víziközmű-szolgáltatásért, 

42. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, 

43. a vízvédelemért 

való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel 

rendelkező szerve 

198/2018. (V. 22.) KE 

határozat államtitkárok 

kinevezéséről 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) 

bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 

Fekete Pétert, 

Fülöp Attilát, 

dr. Nagy Anikót, 

dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát, 

dr. Szabó Tündét, 

Veresné Novák Katalin Évát, 

dr. Vitályos Eszter Zsuzsannát 2018. május 22-ei hatállyal, 

valamint Bódis Józsefet 2018. július 1-jei hatállyal az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem. 

2018.07.01. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

oktatásért felelős államtitkára Bódis József. 
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14/2018. (VI. 8.) EMMI 

utasítás kiadmányozási 

jogkör átadásáról 

 

1. § (1) Az EMMI SzMSz-ben meghatározott rendtől eltérően 

átruházott jogkörében a felsőoktatásért felelős helyettes állam-

titkár gyakorol irányítási jogot az Oktatási Hivatal felsőoktatási és 

ekvivalencia ügyek tekintetében. 

2018.06.09. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár 

gyakorol irányítási jogot – többek között, 

átruházott jogkörben – az Oktatási Hivatal 

ekvivalencia ügyek tekintetében. 

 (2) Az EMMI SzMSz-ben meghatározott rendtől eltérően 

átruházott jogkörében a köznevelésért felelős helyettes államtitkár 

gyakorol irányítási jogot 

a) az (1) bekezdésben meg-határozott ügyek kivételével az 

Oktatási Hivatal felett; 

b) a Klebelsberg Központ és 

c) a Tankerületi Központ felett 

2018.06.09. A köznevelésért felelős helyettes állam-

titkár gyakorol irányítási jogot átruházott 

jogkörben  

- felsőoktatási és ekvivalencia ügyek 

kivételével az Oktatási Hivatal, 

- a Klebelsberg Központ, 

- a Tankerületi Központ felett. 

 3. § Az EMMI SzMSz-ben meghatározott kiadmányozott rendtől 

eltérően átruházott jogkörében a köznevelésért felelős helyettes 

államtitkár gyakorol kiadmányozási jogot 

a) az Nkt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott jogkör gyakorlása 

során; 

b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-

ményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 10/B.  § (1b) bekezdésében, a 10/C. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogkör gyakorlása során. 

2018.06.09. Átruházott jogkörben a köznevelésért 

felelős helyettes államtitkár (Dr. Maruzsa 

Zoltán) gyakorol kiadmányozási jogot a 

következő ügyekben: 

- az egyházi és magán köznevelési intéz-

mény, valamint a többcélú intézmény 

vezetőjének megbízásához az oktatásért 

felelős miniszter egyetértése, 

- a kézhezvételt követő 15 napon belül a 

pedagógus kérheti a minisztertől az értesí-

tésben foglaltak megváltoztatást, amennyi-

ben az Oktatási Hivatal arról értesíti, hogy 

minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek 

nem felelt meg. 

 4. § Az EMMI SzMSz 30. §-ában foglaltaktól eltérően 

a) a köznevelésért felelős helyettes államtitkár látja el 

aa) az Országos Köznevelési Tanáccsal, 

ab) a Köznevelési Érdek-egyeztető Tanáccsal, 

ac) az Országos Nemzetiségi Tanáccsal, 

ad) a Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal, 

ae) a Nemzeti Pedagógus Karral, 

2018.06.09. A köznevelésért felelős helyettes állam-

titkár látja el 

- az Országos Köznevelési Tanáccsal, 

- a Köznevelési Érdekegyeztető Tanáccsal, 

- az Országos Nemzetiségi Tanáccsal, 

- a Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal, 

- a Nemzeti Pedagógus Karral, 
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af) a Köznevelés-stratégiai Kerekasztallal kapcsolatos, jogsza-

bályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz útján megha-

tározott miniszteri feladatokat. 

5. § Az EMMI SZMSZ 4. függelék II. cím 1. alcím alatt szereplő 

táblázat első sorában foglaltaktól eltérően a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban meghatározott közreműködési 

feladatokat a köznevelésért felelős helyettes államtitkár látja el. 

- a Köznevelés-stratégiai Kerekasztallal 

kapcsolatos miniszteri feladatokat, 

- a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel 

kapcsolatban meghatározott közre-

működési feladatokat 

13/2018. (VI. 14.) EMMI 

rendelet a 2018/2019. 

tanév rendjéről 

A rendelet a következő fejezeteket tartalmazza: 

1. A rendelet hatálya 

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 

 - Fontosabb rendelkezések: 

- a tanítási év első tanítási napja 2018. 

szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási 

napja 2019. június 14. (péntek) 

- a tanítási napok száma száznyolcvanegy 

nap, szakgimnáziumban százhetvenkilenc, 

gimnáziumban, szakközépiskolában és 

szakiskolában száznyolcvan  

- őszi szünet 2018. október 26-tól 2018. 

november 5-ig, téli szünet 2018. 

december 21-től 2019. január 3-ig, 

tavaszi szünet 2019. április 17-től 2019. 

április 24-ig tart 

- a tanítási évben az oktatásért felelős 

miniszter által meghirdetett témahetek:  

1. pénzügyi és vállalkozói témahét 

2019. február 25. és 2019. március 1. 

között, 

2. digitális témahét 2019. április 8. és 

2019. április 12. között, 

3. fenntarthatósági témahét 2019. 

március 18. és 2019. március 22. között 

- országos kompetencia-mérés: 2019. 

május 29. 

- az OH 2019. január 2. és március 29. között 

szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja meg 
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az óvodákban az óvodába járási kötele-

zettség teljesítését és dokumentálását 

- egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 

pálya-orientációs célra használható fel 

82/2018. (VI. 22.) ME 

határozat kormány-

megbízottak kinevezéséről 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 

összefüggő törvény-módosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 

törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben dr. Szabó 

Sándort a Nógrád Megyei Kormány-hivatalt vezető kormány-

megbízottá – 2018. július 1-jei hatállyal – kinevezem 

2018.07.01. 

 

2018. július 1-től dr. Szabó Sándor a 

Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott. 

114/2018. (VI. 26.) Korm. 

rendelet a 2018/2019. 

tanévre vonatkozó szakma-

szerkezeti döntésről és a 

2018/2019. tanévben a 

Szabóky Adolf Szakkép-

zési Ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről szóló 

353/2017. (XI. 29.) Korm. 

rendelet módosításáról 

1. melléklet A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan 

támogatott szakképesítések a 2018/2019. tanévtől az iskolai 

rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva 

 Nógrád megye tekintetében kiegészült a 

korlátozottan támogatott mentésirányító 

szakképesítéssel. 
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 2. melléklet 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szak-

képesítések keretszámai fenntartónként Nógrád megyében 

 
 A B C D E F  

17 Eladó (34-341-01) 115 100  15   

36 Gyógymasszőr (54-726-04) 80 80     

49 Irodai titkár (54-346-03) 100 100     

52 
Kereskedelmi képviselő 

(54-341-02) 
80 80     

99 Szakács (34-811-04) 145 130  15   
 

 A korlátozottan támogatott szakképesítések 

keretszámai fenntartónként Nógrád 

megyében az eladó, gyógymasszőr, irodai 

titkár, kereskedelmi képviselő és szakács 

szakképesítések tekintetében nőttek. Régi 

keretszámok: 

 
 A B C D E F  

17 Eladó (34-341-01) 95 80  15   

36 
Gyógymasszőr (54-

726-04) 
40 40     

49 
Irodai titkár (54-346-

03) 
80 80     

52 

Kereskedelmi 

képviselő (54-341-

02) 

40 40     

98 Szakács (34-811-04) 95 80  15   
 

 3. melléklet A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott 

ágazatok a 2018/2019. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben 

megyénként és a fővárosra lebontva 

 Nógrád megye tekintetében nem tartalmaz 

változást. 

 4. melléklet A korlátozottan támogatott ágazatok keretszámai 

fenntartónként és megyénként 

 Nógrád megye tekintetében nem tartalmaz 

változást. 

 5. melléklet Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító 

szakképesítések a 2018/2019. tanévben 

 Nógrád megye tekintetében nem tartalmaz 

változást. 

15/2018. (VII. 9.) AM 

rendelet A földművelés-

ügyi miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsga-

követelményeiről szóló 

56/2016. (VIII. 19.) FM 

rendelet módosításáról 

A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM 

rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2018.07.17. A földművelésügyi miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések kiegészülnek a 

pék-cukrász szakképesítéssel.   
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 A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

 

 

2018.07.17. Az állattartó szakmunkás megnevezésű szak-

képesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

kiegészült az alábbiakkal: 

A Mezőgazdaság ismeretek vagy a Mezőgaz-

dasági ismeretek ágazati szakmai érettségi 

vizsga szóbeli vizsgarészének sikeres teljesítése 

mentesíti a vizsgázót a szóbeli vizsgán az Állat-

higiénia, Takarmányozás, valamint a Szaporítás 

és utódgondozás elméleti ismereteiből történő 

vizsgázás alól. Az ágazati szakmai érettségi 

vizsga előzőekben meghatározott ágazati 

szakmai vizsgatárgyának eredményes teljesít-

ését a komplex szakmai vizsga ezen ismere-

tekből meghatározott vizsgatevékenységébe 

azonos eredménnyel kell beszámítani. 

  2018.07.17. Az Élelmiszeripari gépésztechnikus megne-

vezésű szakképesítés szakmai és vizsga-

követelményei úgy módosulnak, hogy az 

elméleti és a gyakorlati képzési idő aránya 

60%-40%-ról 50%-50%-ra módosul. 

 Hatályát veszti a 2. melléklet „A 28. sorszámú Erdésztechnikus 

megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” 

alcím 4. pontjában foglalt táblázat 4.4. sora. 

 Az Erdésztechnikus megnevezésű szak-

képesítés szakmai és vizsgakövetelményei 

közül törlésre került a Természetvédelmi 

alapok követelménymodul. 

 Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.  A melléklet címe: Egyes szakképesítések 

tekintetében megszerzett jogosultságok megfelel-

tetése 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 

földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések között 
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5/2018. (VII. 9.) ITM 

rendelet A szakképzési 

kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési 

kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet módosításáról 

szóló 24/2017. (VIII. 31.) 

NGM rendelet 

módosításáról 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet módosítása 

2018.07.10. 

illetve 

2018.09.01. 

 

122/2018. (VII. 10.) 

Korm. rendelet az egyes 

köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek 

módosításáról 

Az érettségi vizsga vizsga-szabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 

„(6a) A vizsgára jelentkező a szakközépiskolában az érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyamokat követő érettségi vizsgára való 

jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy kötelezően választandó 

vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát 

az adott vizsgaidőszakban nem változtathatja meg. 

(6b) A vizsgázó, ha rendes érettségi vizsgáját középiskolai 

tanulmányainak teljes befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül 

teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag 

elismert szakképesítéssel rendelkezik, a vizsgára való jelent-

kezéskor igazolja, hogy rendelkezik az Nkt. 6. § (2a) bekezdése 

szerinti iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, 

államilag elismert szakképesítéssel, és nyilatkozik arról, hogy 

kötelezően választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát 

tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott vizsgaidőszakban nem változ-

tathatja meg. 

2018.07.11. Az érettségi vizsgára való jelentkezéskor 

nyilatkozni kell arról, hogy kötelezően 

választandó vizsgatárgyból kíván-e érett-

ségi vizsgát tenni a vizsgázó, mely nyilat-

kozatot az adott vizsgaidőszakban nem 

lehet megváltoztatni. 
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 A R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul  A melléklet az érettségi vizsga vizsga-

tárgyait és a vizsga formáit, valamint az 

érettségi vizsgatárgyak általános követel-

ményeit tartalmazza. 

 A 2. számú melléklet II. RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA-

TÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TEST-

NEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETEL-

MÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában az 1. Elméleti 

ismeretek témakör a 2. Gyakorlati ismeretek témakört megelőzően 

a következő sorral egészül ki: (Kompetenciák/Témakörök Követel-

mények) „Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; 

magyar sportsikerek Az ókori és az újkori olimpiai játékok 

kialakulása, története; kiemelkedő események. A legnevesebb 

magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei.” 

 

A 2. számú melléklet II. RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA-

TÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím FILO-

ZÓFIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETEL-

MÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában a Filozófiai problémák 

témakörön belüli követelmények meghatározása a következő 

szöveggel egészül ki: „Az idő filozófiai értelmezése.” 

A 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI 

VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTA-

LÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában a 

6. Szerves kémia témakörön belül a harmadik sor helyébe a 

következő rendelkezés lép: „A szénhidrátok A keményítő, a 

szőlőcukor és a cellulóz fölépítése, tulajdonságai, előfordulása.” 

 Módosítás történt a következő érettségi 

vizsgatárgyak vizsgakövetelményeiben: 

- testnevelés, 

- filozófia, 

- természettudomány. 
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 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. §-a a következő (3) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatósági és 

törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével össze-

függésben a felügyeleti szerv számára az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott 

jogköröket a miniszter gyakorolja.” 

2018.07.11. A megyeszékhely szerinti járási hivatalok 

hatósági és törvényességi ellenőrzési 

eljárásával és döntésével összefüggésben a 

felügyeleti szerv jogköreit a miniszter 

gyakorolja. 

 A 29. § (1) bekezdésében a „november 30-ig” szövegrész helyébe 

az „október 31-ig”szöveg, 

 

2018.07.11. A jegyző összesíti a települési önkor-

mányzat illetékességi területén a hátrányos 

és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek és tanulók számát, és az így 

előálló statisztikai adatokat - a körzet-

határok megállapítása érdekében - minden 

év október 31-ig (november 30. helyett), és 

az illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal számára továbbítja. 

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

rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. § A Hivatal – az Nkt. 75. § (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint – évente jelentést készít az oktatásért felelős miniszter 

számára.” 

 

2018.07.11. Az Oktatási Hivatal az oktatásért felelős 

miniszternek a köznevelési közszolgálati 

feladatok megszervezéséhez szükséges 

döntései előkészítése céljából tankerületi 

központ illetékességi területe szerinti 

bontásban, fenntartó típusonként évente 

jelentést készít az oktatásért felelős 

miniszter számára a KIR-ben rendelkezésre 

álló adatok felhasználásával a nevelési-

oktatási intézményi férőhelyek és a 

nevelésben-oktatásban részt vevő gyer-

mekek, tanulók létszámának alakulásáról. 
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 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

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

2. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

(A gyakornok) 

„b) ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, 

május hónapban” (tesz minősítő vizsgát.) 

2019.01.01. Ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 

31. között jár le, a gyakornok május 

hónapban tesz minősítő vizsgát. 

 A 7.§ (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő i) ponttal egészül 

ki: 

(A pedagóguskompetenciák:) 

„g) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenn-tarthatóság 

értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök átadásának módja, 

h) kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma-megoldás, 

valamint 

i) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért.” 

2018.07.11. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás 

során a minősítő bizottság által értékelendő 

pedagógus-kompetenciák kiegészültek az 

alábbiakkal: 

- a környezeti nevelésben mutatott 

jártasság, a fenntarthatóság értékrend-

jének hiteles képviselete és a környezet-

tudatossághoz kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja, 

- elkötelezettség és szakmai felelősség-

vállalás a szakmai fejlődésért. 

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

„(1b) A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza – 

a 9/B. § (1) bekezdés e) pontja kivételével – a 9/B. § (1) bekezdése 

szerinti kötelező elemeket. A pályázatot feltöltöttnek kell tekin-

teni, ha az tartalmazza a 9/B. § (4) bekezdése szerinti kötelező 

elemeket. Ha az (1) bekezdés alapján sikeresen feltöltött portfólió, 

pályázat tekintetében hiánypótlás szükséges, a minősítő bizottság 

elnökének felszólítására a pedagógus azt legkésőbb a portfólió-

védést, pályázatvédést megelőző huszadik nap előtt megteheti. 

Ennek hiányában az OH megállapítja a minősítő vizsga, a 

minősítési eljárás sikertelenségét.” 

2018.07.11. A jogszabály lehetőséget ad a feltöltött 

portfólió hiánypótlására. 
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 A 16. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Ha az ágazati pótlékot középfokú végzettséggel nem 

rendelkező munkavállaló vagy közalkalmazott részére kell fizetni, 

a középfokú végzettséghez kapcsolódó pótlék-alappal számolt 

pótlékra jogosult.” 

 Pótlék megállapítása középfokú végzett-

séggel nem rendelkező munkavállaló vagy 

közalkalmazott részére 

2018. évi XL. törvény 

Magyarország 2019. évi 

központi költség-vetésének 

megalapozásáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény VI/A. fejezete a következő 38/B. §-sal 

és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:  

„Tanoda 

38/B. § (1) A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermek-

védelmi kedvezményben része-sülő, vagy hátrányos helyzetű 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivé-telesen 

fiatal felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető 

társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem 

előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején 

kívül, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a szociokulturális 

hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társada-

lomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a 

szabadidő hasznos eltöltését.  

 

(2) A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a 

gyermekek egyéni szükségleteire építve, a szülők bevonásával, a 

gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermek-

jóléti szolgálattal, a család és gyermek-jóléti központtal, a helyben 

elérhető egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó 

intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermek-védelmi jelző-

rendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtja. A szolgáltatás-

nyújtás helyszínén kizárólag tanoda ellátás biztosítható.” 

 A törvény kiegészült a tanodára vonatkozó 

fejezettel. 

A tanoda feladatai között szerepel, hogy a 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon 

való részvétel idején kívül, valamint a 

tanítási szünetekben segíti elő a szocio-

kulturális hátrányok kompenzálását, a 

tanulmányok folytatását, a társadalomba 

való sikeres beilleszkedést, az életpálya-

tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését. 

A tanoda a szolgáltatásait – többek között – 

a gyermek nevelési-oktatási intézményével 

együtt-működve nyújtja. 
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 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. §-a a 

következő (7a) bekezdéssel egészül ki: 

„(7a) A szakközépiskolában a szakképzésért és felnőttképzésért 

felelős miniszter engedélyével a kilencedik évfolyamot a szak-

középiskola pedagógiai programjában meghatározott tartalmú, 

szakképzést előkészítő évfolyam előzheti meg.” 

2018.08.01. Új rendelkezés:  

A szakközépiskolában a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter engedé-

lyével a kilencedik évfolyamot a szak-

középiskola pedagógiai programjában 

meghatározott tartalmú, szakképzést elő-

készítő évfolyam előzheti meg.” 

 A 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szakközépiskolának – a 9. § (7a) bekezdésében 

meghatározott esetben a szakképzést előkészítő évfolyamon túl – 

öt évfolyama van, amelyből 

a) három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást 

magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint 

b) további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.” 

2018.08.01. A szakközépiskolának öt évfolyama van, 

melybe nem számít bele a miniszteri 

engedéllyel működő előkészítő évfolyam. 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a 

115.§-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki: „(23) 2018. 

augusztus 1-jétől  

a) az Edutus Főiskola Edutus Egyetem,  

b) a Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Egyetem,  

c) a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Szent 

Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola,  

d) a Zsigmond Király Egyetem Milton Friedman Egyetem 

megnevezéssel működik.” 93. § A törvény 1. melléklete helyébe a 

3. melléklet lép. 

2018.08.01. A jogszabályi hely egyes felsőoktatási 

intézmények névváltozását tartalmazza. 
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2018. évi LIII. törvény a 

magánélet védelméről 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, 

otthonát, kapcsolattartását (a továbbiakban együtt: magánélethez 

való jog) tiszteletben tartsák. 

2. § (1) A magánélethez való jog a személyiség szabad kibonta-

koztatásához való jog része, amelynek értelmében az egyént 

szabadság illeti meg élete felelősségteljes, önálló alakítására, 

család, otthon és emberi kapcsolatok létesítésére és megóvására. 

(2) A magánszféra fokozott védelmét szolgáló alapvető szabá-

lyokat törvény állapítja meg. E jog csak más alapvető jog érvénye-

sülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a 

feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, 

a magánélethez való jog lényeges tartalmának és az emberi 

méltóságnak a tiszteletben tartásával korlátozható. 

(3) A magánélethez való jog lényege, hogy azt - külön törvényben 

meghatározott kivételekkel - az egyén akarata ellenére mások ne 

sérthessék meg. 

(4) A magánélethez való jog gyakorlása során mindenki köteles 

mások jogait tiszteletben tartani. 

 Új jogszabály 

 RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

A magánélethez való jog egyes kiemelt területeivel kapcsolatos 

rendelkezések 

7. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét fokozott védelem 

illesse meg, és azt más előtt csak saját akaratából vagy törvényben 

meghatározott esetben fedje fel. 

(2) A közéleti szereplő magán- és családi életét, valamint otthonát 

a közéleti szereplőnek nem minősülő személlyel azonos védelem 

illeti meg. 

(3) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődésüket biztosító magán- és családi életre, otthonra 

és kapcsolattartásra, ennek tiszteletben tartása mindenkinek a 

kötelezettsége. 

3. A magánélet tiszteletben tartásához való jog 

 A magánélethez való jog kiemelt területei: 

- A magánélet tiszteletben tartásához 

való jog 

- A családi élet tiszteletben tartásához 

való jog 

- Az otthon tiszteletben tartásához való jog 

- A kapcsolattartás tiszteletben tartásához 

való jog 

Kiemelésre érdemes: 

- Mindenkinek joga van arra, hogy 

magánéletét fokozott védelem illesse 

meg, és azt más előtt csak saját akaratából 

vagy törvényben meghatározott esetben 

fedje fel. 
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8. § (1) A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, 

különösen a névviseléshez való jog, a személyes adatok, a magán-

titok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme. 

(2) A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését 

jelentheti az egyén által különösen a magánélettel kapcsolatban 

megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal, képmással, hang-

felvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a jó hírnév 

megsértése. 

(3) Az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat - a 

kötelező adatkezelés eseteit kivéve - az érintett egyértelmű 

hozzájárulásával használható fel. 

4. A családi élet tiszteletben tartásához való jog 

9. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy családi életét mint a 

magánélet közegét, fokozott védelem illesse meg. 

(2) A családi élet tiszteletben tartásához való jog az egyént és 

családtagját együtt is megilleti. 

(3) A családi élet tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti 

különösen mások családi életének jogosulatlan megsértése, zava-

rása vagy mások családi életébe való jogosulatlan beavatkozás. 

5. Az otthon tiszteletben tartásához való jog 

10. § (1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát. Az 

otthon nyugalma biztosítja a magán- és családi élet kibontakozását, 

továbbá a magánszféra szabad és teljes megélését. Ennek tiszteletben 

tartása érdekében mindenkinek az otthonát mint magánéletének, 

családi életének színterét fokozott védelem illeti meg. 

(2) Az otthon tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti 

különösen mások otthonába való jogosulatlan behatolás, vagy 

egyéb sértő, zavaró, zaklató módon történő jogosulatlan beavatkozás. 

(3) Akit az otthon tiszteletben tartásához való jogában megsér-

tenek, a 12-13. § szerinti jogkövetkezményeken kívül külön 

törvényben meghatározottak szerint egyéb, így különösen 

birtokvédelmi, szomszédjogi, tulajdonvédelmi igényeket is 

érvényesíthet. 

- Minden gyermeknek joga van a 

megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődésüket biztosító magán- és családi 

életre, otthonra és kapcsolattartásra, 

ennek tiszteletben tartása mindenkinek 

a kötelezettsége. 
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6. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog 

11. § (1) A magánközlések, az élőszóban, telefonbeszélgetés, 

hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb 

kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű 

információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog 

védelme alá tartoznak. Az egyént fokozott védelem illeti meg 

mind a zaklatás hagyományos, mind a zaklatás valamennyi 

internetes formájával szemben. 

(2) A kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a 

magánkommunikáció bármely módon történő megfigyelésével 

szembeni védelemre is. 

 A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG MEGSÉRTÉSÉNEK 

JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 A fejezet a magánélethez való jog megsér-

tésének jogkövetkezményeit tartalmazza. 

26/2018. (VIII. 7.) EMMI 

rendelet a kerettantervek 

kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 

módosításáról 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. alcíme a következő 20. §-sal 

egészül ki: 

„20. § A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. 

tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziumi tanulók a 

tanulmányaik megkezdésekor hatályos kerettantervek szerint 

fejezik be tanulmányaikat azzal, hogy a tantárgyi struktúrában az 

„Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés” 

tantárgy órakerete a 2018/2019. tanévtől a tanuló által választott 

kerettantervi iránynak megfelelően kerül felhasználásra a lehet-

séges szakképzési keretantervi irányok alapján a szakgimnázium 

által biztosított lehetőségek közül.” 

2018.08.15. Új rendelkezés: 

A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben 

vagy a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon 

megkezdett szakgimnáziumi tanulók a 

tanulmányaik megkezdésekor hatályos 

kerettantervek szerint fejezik be tanul-

mányaikat. 
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 A 14. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  A melléklet címe: Tantárgyi struktúra és 

óraszámok 

Alcímek: 

- A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája 

és óraszámai 

- A szakgimnáziumok helyi tanterveibe 

beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcso-

lódó természettudományos tantárgyak 

- Két tanítási nyelvű szakgimnáziumi 

képzés óraterve 

- Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai 

a szakgimnáziumban 

- Kötelező tantárgyak 

137/2018. (VII. 25.) 

Korm. rendelet Az Óvodai 

nevelés országos alap-

programjáról szóló 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet 

módosításáról 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. 

(XII. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint 

módosul. 

 

2018.09.01.  

 Az 1. melléklet III. Az óvodai nevelés feladatai cím helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„III. 

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 

– az egészséges életmód alakítása, 

– az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

– az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 Változás: 

Az általános feladatok felsorolásánál a 

„közösségi nevelés” kifejezés „érték-

orientált közösségi nevelés”-re változott. 

 

A III. fejezet 3 alcíme helyett 4 alcímet 

határoztak meg úgy, hogy külön alcímet 

kapott az egészséges életmód alakítása. 
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 Az egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel 

igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése 

ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai 

nevelés feladata: 

– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének 

kielégítése; 

– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

– az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, 

különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és 

telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a 

zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegség-

megelőzés és 

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges 

és biztonságos környezet biztosítása; 

– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások 

alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása; 

– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az  óvoda-

pedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és 

korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 Az egészséges életmódra nevelés feje-

zetben új elem: 

az étkezés, különösen a magas cukor-

tartalmú ételek és italok, a magas só- és 

telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, 

illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése, a fogmosás, szokásainak 

alakítása. 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatar-

tásának érzelmi vezéreltsége.  

Elengedhetetlen, hogy  

a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, 

derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Mindezért szükséges, hogy 

– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások 

érjék; 

 Változás: 

a 3. pont kiegészült, a korábbiak mellett az 

óvoda ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, 

amely – többek között - a nemzeti 

identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek alapja. 
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– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az 

óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi 

töltés jellemezze; 

– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen 

teret önkifejező törekvéseinek; 

– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, 

hogy az emberek különböznek egymástól. 

2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken 

alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdon-

ságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzet-

lenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), 

szokás és normarendszerének megalapozása. 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a 

gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, 

amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, 

hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környe-

zetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvoda-

pedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommuni-

kációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be. 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség 

szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az 

ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 
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 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma 

keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a 

kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az 

óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv 

ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, 

ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet 

fordítani. 

2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsi-

ságára – mint életkori sajátosságra –, valamint a meglévő tapasz-

talataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti 

és társadalmi környezetről. 

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek 

spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élet-

helyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – 

alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, 

különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző 

környezet biztosítása.” 

 Ebben a fejeztben nincs változás. 
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 2. Az 1. melléklet IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei cím, 

Az óvoda kapcsolatai alcím a következő 4. ponttal egészül ki: 

„4. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási 

tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal 

kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai 

kapcsolatot tart fenn.” 

 Új rendelkezés. 

 3. Az 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 

óvodapedagógus feladatai cím, Verselés, mesélés alcím 2. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, 

gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondó-

kázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésének és 

fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét 

formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – 

feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb 

érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedés-

formákat.” 

 Új elem: 

A Verselés, mesélés alcím 2. pont 3. 

mondata kiegészül a következőkkel:  

„esetlegesen a bábozás és dramatizálás 

eszközeivel „ 

 4. Az 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 

óvodapedagógus feladatai cím, Verselés, mesélés alcím 

7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz 

igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő 

mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van.” 

 A kiegészítés félkövérrel jelölve: 

“7. Az óvodában a 3-7 éves gyermekek 

életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi 

- népmesék, népi hagyományokat 

felelevenítő mondókák, rigmusok, a 

magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus 

és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt 

helye van.” 
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 5. Az 1. melléklet V. Az  óvodai élet tevékenységi formái és az  

óvodapedagógus feladatai cím, Rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka 

mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá 

a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi 

környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek 

gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közös-

ségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorí-

tására.” 

 A kiegészítés félkövérrel jelölve: 

“1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, 

képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás 

különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, 

a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, 

az esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki 

alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Törekedni kell a gyermeki alkotások 

közösségi rendezvényen való bemuta-

tására és a tehetségek bátorítására.” 

 6. Az 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az 

óvodapedagógus feladatai cím, A külső világ tevékeny megis-

merése alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasz-

talatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának 

megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 

hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való 

tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, 

megtanulja ezek szeretetét, védelmét.” 

 A kiegészítés félkövérrel jelölve: 

“Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, 

a hazai táj, a helyi hagyományok és nép-

hagyományok, szokások, a közösséghez 

való tartozás élményét, a nemzeti, családi 

és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 

szeretetét, védelmét.” 
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27/2018. (VIII. 7.) EMMI 

rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermek-

védelmi intézmények, 

valamint személyek 

szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendeletnek a 

bölcsődei ellátással 

összefüggő módosításáról 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermek-

védelmi intézmények, valamint személyek szakmai felada-

tairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 46. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A fenntartó döntése alapján a bölcsődei csoportban a (3) 

bekezdés c) pontjában meghatározott létszámon felül legfeljebb 

további három gyermek nevelhető, gondozható, feltéve, hogy 

a) az 1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.1. pontjában a 

kisgyermeknevelő munkakörre előírt létszámfeltétel teljesítésén 

túl további egy fő kisgyermeknevelő alkalmazása biztosított, és 

b) az intézmény vezetőjéből, orvosából, gyógypedagógusából és 

kisgyermeknevelőjéből álló szakmai csoport a bölcsődei csoportba 

járó és oda jelentkező gyermekek állapota alapján azt támogatja.” 

2018.08.15. Új rendelkezés a bölcsődei csoportba felve-

hető gyerekek létszámáról és feltételeiről. 

 Az 51/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2a) A munkahelyi bölcsődében - a Gyvt. 5. § s) pont sc) 

alpontja szerinti egyéni vállalkozó kivételével - a szolgáltatást 

nyújtó személy a fenntartótól függően közalkalmazotti jog-

viszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.” 

Az 51/C. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A munkahelyi bölcsődében a foglalkoztató és a Gyvt. 5. § 

s) pontjában meghatározott fenntartó között létrejövő, a munka-

helyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodást 

írásban kell megkötni. 

(8) A munkahelyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló 

megállapodásnak tartalmaznia kell 

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát, 

b) a szolgáltatásban részesítendők körét, számát, 

c) a szolgáltatás nyújtásának helyét, 

d) azt az időszakot, amelyre a megállapodást kötötték, 

e) a fenntartó nyilatkozatát a szolgáltatásra vonatkozó jog-

szabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezett-

ségek, valamint az adatkezelés és az adatvédelem szabályainak 

betartására, 

 A nem állami, nem önkormányzati fenn-

tartó által fenntartott munkahelyi bölcsődére 

vonatkozó szabályok. 
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f) a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésének módját, a központi statisztikai adatgyűjtéshez 

szükséges adatok rendelkezésre bocsátását, 

g) a megállapodás alapján végzett szolgáltatás nyújtásához 

kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét, 

h) a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, 

határidőket, 

i) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötele-

zettségeket, 

j) a személyi térítési díj összegét, csökkentésének, illetve 

elengedésének eseteit és módjait, 

k) a megállapodás megszegése esetén a szolgáltatás folyamatos 

biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést, 

l) a megállapodás felmondásának hónapokban meghatározott 

idejét, 

m) a szolgáltatás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva 

különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, 

n) az ellátással kapcsolatban felmerült panaszok érvényesí-

tésének rendjét, a foglalkoztató tájékoztatásának formáját, a 

panaszok kivizsgálására vonatkozó szabályokat és 

o) a foglalkoztató részére történő beszámolás, tájékoztatás 

módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy a fenntartót évente 

legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli.” 
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 A 11. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  A melléklet címe: Jegyzék a bölcsődei 

ellátás eszközeiről és felszereléséről 

Fontosabb változások a jegyzékben: 

- A bölcsődei csoportszoba hasznos 

alapterületének gyermekenként legalább 

három négyzetméternek kell lennie. 

- Óvodán belül kialakított mini bölcső-

dében, ha nem megoldható a 3 éven 

aluli gyermekek számára a külön fürdő-

szoba biztosítása, akkor az óvodások 

fürdőszobájában külön fallal levá-

lasztva kialakítható csak a bölcsődések 

által használt rész WC, gyermekmosdó, 

zuhanytálca a jegyzékben foglalt 

eszközök és felszerelések biztosí-

tásával. 

- Óvodán belül kialakított mini bölcső-

dében az óvodások által használt 

helyiségben vagy folyosórészen is 

kialakítható csak a bölcsődések által 

használt rész a jegyzékben foglalt 

eszközök és felszerelések biztosításával. 

- Tárolóhelyiségként csoportszobában 

beépített szekrény is elfogadható. 

- Többcélú intézmény esetében a közös 

bejáratnál lévő előtérben vagy fedett 

szélfogóban is elhelyezhető a babakocsi 

és a gyermekkerékpár. 

- Többcélú intézmény esetében lehet 

közös helyiség az ételhulladék-tároló, a 

mosoda és a szeméttároló más intéz-

ményegységgel, valamint leget közös a 

postaláda. 
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- Gyermekcsoportonként - mini, munka-

helyi és családi bölcsőde kivételével – 2 

db szőnyeg előírt gyermekcsopor-

tonként, méretük: 2x3m, illetve 2x2 m. 

- A törülközőtartót, fésűtartót és a gyermek 

öltözőszekrényt jellel kell ellátni. 

- 2db nagy, illetve 2 db kicsi takaró 

helyett 1 db/fő előírt. 

- 3 db nagy, illetve 3 db kicsi ágynemű-

huzat helyett 1 db/fő az előírt 

- 5 db textil pelenka helyett 2 db/fő az 

előírás.  

 A 176. § (3) bekezdésében a „2018. december 31-éig” szövegrész 

helyébe a „2019. december 31-éig” szöveg, 

A 176. § (3a) bekezdésében a „2017. év” szövegrész helyébe a 

„2017. és 2018. év” szöveg, valamint a „2018. december 31-éig” 

szövegrész helyébe a „2019. december 31-éig” szöveg, 

A 176. § (3b) bekezdésében a „2017. december 31-ét követően” 

szövegrész helyébe a „2018. december 31-ét követően” szöveg, 

 A bölcsődei dajka munkakörben dolgozók 

számára a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rende-

letben foglalt tanfolyam elvégzésének 

határideje egy évvel meghosszabbodik. 

 A 12. számú mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a 

„munkacipő (benti)” szövegrész helyébe a „benti munkacipő vagy 

legalább kétpántos benti papucs” szöveg, 

e) 12. számú mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a 

„munkaköpeny” szövegrész helyébe a „szoknya és blúz” szöveg, 

valamint a „munkacipő” szövegrész helyébe az „utcai cipő vagy 

legalább kétpántos utcai papucs” szöveg lép. 

 Bölcsődében a munkaruha juttatásban 

részesülők számára a benti munkacipő 

mellett a legalább kétpántos papucs is 

szerel, a munkaköpeny helyett pedig 

szoknya, blúz. 
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1368/2018. (VIII. 13.) 

Korm. határozat a fiatalok 

pénzügyi tudatosságát 

növelő oktatási 

kompetenciák 

támogatásáról 

A Kormány 

1. egyetért az OTP Fáy András Alapítvány támogatásával a  

fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák 

támogatására irányuló „OK Projekt 2.0.” folytatása érdekében; 

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások 

minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pontban megjelölt 

feladat megvalósításához szükséges 850 000 000 forint forrás 

biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

15. Gyermek és ifjúsági szakma i feladatok alcím, 3. 

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása jogcímcsoport, 2. Gyermek 

és ifjúsági szakmafejlesztési célok jogcím javára;  

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon 

az 1. pontban megjelölt feladat megvalósítása érdekében, a 2. pont 

szerint biztosított forrás terhére támogatói okirat kibocsátásáról az 

OTP Fáy András Alapítvány részére; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre 

bocsátását követően azonnal 

4. felkéri az OTP Fáy András Alapítványt, hogy 2019-től 

kezdődően évente számoljon be a Nemzeti Pénzügyi Tudatosság 

Munkacsoport részére az „OK Projekt 2.0.” eredményeiről. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2019. december 31., majd évente december 31. 

 Az OTP Fáy András Alapítvány 850 000 000 

FT központi támogatásban részesül a  

fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő 

oktatási kompetenciák támogatására 

irányuló „OK Projekt 2.0.” folytatásához.  
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9/2018. (VIII. 21.) ITM 

rendelet a 

nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet 

módosításáról 

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-

sítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 

(VIII. 27.) NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint 

módosul. 

A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § Hatályát veszti az R. 

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 131. sora, 

b) 2. mellékletének az „A 130. sorszámú Kőfaragó, műköves és 

épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsga-

követelménye” alcíme. 

2018.09.01. Sok változás. 

30/2018. (VIII. 30.) 

EMMI rendelet a 

kerettantervek kiadásának 

és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. alcíme a következő 21. §-sal 

egészül ki: 

„21. § (1) A 7. melléklet 7.36. Honvédelmi alapismeretek keret-

tanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára című keret-

tantervet első alkalommal a 2018/2019. tanévben a gimnázium 

kilencedik évfolyamán, a 7. melléklet 7.37. Honvédelmi alap-

ismeretek kerettanterv a szakgimnáziumok 11–12. évfolyama 

számára című kerettantervet első alkalommal a 2020/2021. 

tanévben a szakgimnáziumok tizenegyedik évfolyamán, majd ezt 

követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.  

2018/2019. 

tanévtől 

felmenő 

rendszerben 

Új elem: 

- Honvédelmi alapismeretek kerettanterv a 

gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

2020/2021. 

tanévtől 

felmenő 

rendszerben 

- Honvédelmi alapismeretek kerettanterv 

a szakgimnáziumok 11-12. évfolyama 

számára 

(2) A 7. melléklet 7.13. Katonai alapismeretek kerettanterve a 9–

12. évfolyam számára című kerettantervet 2021. augusztus 31-ig 

kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intéz-

ményekben.” 

 A Katonai alapismeretek kerettanterve a 9–

12. évfolyam számára című kerettantervet 

2021. augusztus 31-ig kifutó rendszerben 

lehet alkalmazni. 
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13/2018. (VIII. 31.) HM 

rendelet a honvédelemért 

felelős miniszter ágazatába 

tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetel-

ményeinek kiadásáról 

szóló 19/2012. (VIII. 28.) 

HM rendelet 

módosításáról 

A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesí-

tések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet 3. §-a a következő (5) bekez-

déssel egészül ki:  

„(5) A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szak-

képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2018. 

(VIII. 31.) HM rendelettel megállapított 1. és 2. mellékletet, 

valamint módosított 2a. mellékletet a 2018/19. tanévtől induló 

képzésekre kell alkalmazni.”  

2. § Az R.  

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,  

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,  

c) 2a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.  

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

2018.09.01.  

1446/2018. (IX. 18.) 

Korm. határozat az 

idegennyelv-tudás 

javításához szükséges, a 

Nemzeti Versenyképességi 

Tanács által javasolt 

lépésekről 

A Kormány  

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pénzügy-

miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, 

valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen 

javaslatot  

a) a korszerű idegennyelv-oktatási módszerek meghonosításához 

és elterjesztéséhez,  

b) az anyanyelvi idegennyelv-tanárok általános és középiskolai 

alkalmazásának ösztönzéséhez, c) az általános iskola és közép-

iskola közötti váltáshoz kapcsolódó, egységes nyelvi szint-

felméréshez,  

d) a középiskolában oktatott második idegen nyelv óraszámának 

az első idegen nyelvre történő átcsoportosíthatóságának 

vizsgálatához,  

e) a két tannyelvű általános és középiskolai oktatás ösztönzéséhez,  

f) az idegennyelv-tanárok célzott, eredményességi kritériumok 

alapján történő premizálásához, g) az általános és középiskolai 

Határidő: 

2018. 10. 31. 

A Kormány felhív több minisztert, hogy 

tegyenek javaslatot a Nemzeti Verseny-

képességi Tanács által javasolt, az idegen-

nyelvtudás javításához szükséges lépésekre. 
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nemzetközi diákcsereprogramok, tanulmányutak, idegen nyelvi 

táborok ösztönzéséhez,  

h) az idegen nyelvű felsőoktatási lehetőségek bővítéséhez,  

i) a nyelvszakos tanári képzésben részt vevők külföldi rész-

tanulmányainak további ösztönzéséhez,  

j) a külföldi filmek feliratozásának előtérbe helyezéséhez és  

k) az idegen nyelvi központok hálózatának kiépítéséhez szükséges 

intézkedések részletes tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;  

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások 

minisztere, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, 

valamint a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen 

javaslatot az idegennyelv-tanulás költségeit finanszírozó nyelv-

tanulási diákhitel részletes tartalmára; Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért 

felelős miniszter miniszterelnök kabinetfőnöke  

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, 

hogy az emberi erőforrások minisztere, a pénzügyminiszter és a 

miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával tegyen javaslatot az 

állami támogatású felnőttképzési idegen nyelvi programok 

hatékonyságának javításához szükséges intézkedések részletes 

tartalmára és megvalósításuk ütemezésére;  

5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az emberi 

erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával tegyen 

javaslatot az idegennyelv-tanulást ösztönző, szemléletformáló és 

tájékoztató kampányok részletes tartalmára és megvalósításuk 

ütemezésére.  
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34/2018. (X. 10.) EMMI 

rendelet a nevelési-

oktatási intézmények 

működéséről és a 

köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 

módosításáról 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 150. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Ha az óvodai intézményellenőrzést lefolytató szakértő szerint 

hatósági ellenőrzés keretén belül indokolt vizsgálni, hogy a 

köznevelési intézmény rendelkezésére álló eszközök és felszere-

lések megfelelnek-e a 2. mellékletben foglaltaknak, illetve elégsé-

gesek-e a pedagógiai program végrehajtásához, a szakértő 

indokolással ellátott megállapítását az ellenőrzés tapasztalatait 

összegző szakértői dokumentumban fel kell tüntetni. Az összegző 

szakértői dokumentum alapján a  hivatal felhívja az  illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatalt hatósági ellenőrzés 

lefolytatására.” 

2019. 01.01. Ha az óvoda intézmény tanfelügyeleti 

ellenőrzése során a szakértő hiányosságot 

tapasztal a kötelező eszközök és felszere-

lések jegyzékében foglaltak meglétében, az 

Oktatási Hivatal – az összegző szakértői 

dokumentum alapján – hatósági ellenőrzés 

lefolytatását kezdeményezi az illetékes 

járási hivatalnál. 

189/2018. (X. 12.) Korm. 

rendelet az állami 

köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként 

részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg 

Központról szóló 

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

rendelet módosításáról 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 

vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 

3/A. §-sal egészül ki: 

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

forrásból származó költségvetési támogatásból 

megvalósított hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez 

kötött, építési vagy bontási tevékenységet is tartalmazó, építési 

beruházással kapcsolatos 

a) tervezési, 

b) műszaki engedélyezési, 

c) kivitelezési, 

d) műszaki ellenőrzési 

feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el. 

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

a tankerületi központ mint ajánlatkérő meghatalmazása alapján 

közfeladatként térítésmentesen beszerzési, közbeszerzési eljárá-

sokat bonyolíthat le, amely alapján a tankerületi központ jogosult 

az eljárás nyertes ajánlattevőjével szerződni. 

2018. 10. 13. A tankerületi központ költségvetési támo-

gatásból megvalósított építési vagy bontási 

tevékenységet is 

tartalmazó, építési beruházással 

kapcsolatos 

a) tervezési, 

b) műszaki engedélyezési, 

c) kivitelezési, 

d) műszaki ellenőrzési 

feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű 

Társaság bevonásával látja el. 
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(3) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerint jogosult a 

Társaság bevonására az (1) bekezdésben nem meghatározott 

építési tevékenység esetén is. 

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

szükséges forrást az oktatásért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési 

fejezetéből kell biztosítani.” 

10/2018. (X. 29.) PM 

rendelet a kormányzati 

funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szak-

ágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. 

(XII. 29.) NGM rendelet 

módosításáról 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) 

NGM rendelet (R.) 

a) 1. melléklete az 1. melléklet, 

b) 2. melléklete a 2. melléklet 

szerint módosul. 

2. § Hatályát veszti R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 

115a–115d sora. 

2019. 01.01.  

 A R. 1. melléklet 9. Oktatás pont, 0980 Máshová be nem sorolt 

oktatás alpontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„0980 Máshová be nem sorolt oktatás 

098010 Oktatás igazgatása 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység 

szakmai feladatai 

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység 

működtetési feladatai 

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai 

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai” 

 Változás: 

A pont kiegészült az alábbi szakfeladatokkal: 

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori tevékenység szakmai feladatai 

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori tevékenység működtetési feladatai 

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai 

feladatai 

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működ-

tetési feladatai. 
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 A R. tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz című 2. 

számú mellékletének  9. pontjában foglalt táblázat 113. sora 

helyébe a következő sor lép: 

„113 Ide tartozik: 

– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény szerinti tevékenységével 

kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.” 

A 9. pontban foglalt táblázat 115. sora helyébe a következő sor lép: 

„115 Ide tartozik: 

– a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerinti tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása. 

 Változás:  

A melléklet kiegészült az új szakfeladatok 

tartalmi leírásával 

 A 9. pont kiegészül az alábbiakkal:  

122  

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység 

szakmai feladatai 

123 ide tartozik: - a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, 

iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő 

ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása. 

124 

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység 

működtetési feladatai 

125 Ide tartozik: - a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, 

iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő gyermek, tanuló utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő 

ellátásával kapcsolatos működtetési feladatok ellátása. 

126  

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai 

127 Ide tartozik: - a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló 

fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatok 

ellátása. 

128 

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai 

 Változás:  

A melléklet kiegészült az új szakfeladatok 

tartalmi leírásával. 
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129 Ide tartozik: - a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló 

fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos működtetési feladatok 

ellátása. 

26/2018. (XI. 8.) ITM 

rendelet a komplex 

szakmai vizsga 

szervezésére vonatkozó 

engedély megszerzésére 

irányuló engedélyezési 

eljárás igazgatási 

szolgáltatási díjáról és a 

díj megfizetésének 

szabályairól 

1. § (1) A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó 

engedélyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre 

történő kiterjesztésére, az engedélyben szereplő szakképesítések 

számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsga-

szervező intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló 

eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.  

(2) A komplex szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díja százharmincegyezer forint.  

(3) A vizsgaszervezési engedély további szakképesítésekre 

történő kiterjesztésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 

harminchatezer forint.  

(4) A szakképesítések számától függetlenül az engedélyben 

szereplő szakképesítések számának csökkentésére vagy a komplex 

szakmai vizsgát szervező intézmény nyilvántartásból való törlésére 

irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja nyolcezer forint.  

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj annak a fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak – az egyéb bevételeitől elkülönítetten kezelt – 

bevétele, amelynek megyeszékhely szerinti járási hivatala – Pest 

megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest területére kiter-

jedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. 

Kerületi Hivatala – a vizsgaszervezési engedélyt kiadta.  

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénz-

átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a 

díjbevételre az (1) bekezdés alapján jogosult fővárosi és megyei 

kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett, az 1. 

mellékletben meghatározott számú költségvetési előirányzat-

felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.  

3. § (1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszon-

hatezer-kettőszáz forint. (2) A jogorvoslati eljárás igazgatási 

2018. 12.10. Új jogszabály. Lényege: 

Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a 

komplex szakmai vizsga szervezésére 

vonatkozó engedélyezési eljárásért, ez 131 

ezer Ft.  

A vizsgaszervezési engedély további 

szakképesítésekre történő kiterjesztésére 

vonatkozó engedélyezési eljárás díja 36 

ezer Ft. 

Az engedélyben szereplő szakképesítések 

számának csökkentésére vagy az intéz-

mény nyilvántartásból való törlésére 

irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 

8 ezer Ft. 
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szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás 

megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési 

számlára történő készpénzbefizetéssel az Innovációs és Techno-

lógiai Minisztérium Igazgatási 10032000-00290713-00000000 

számú számlájára köteles megfizetni.  

4. § (1) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát 

vissza kell fizetni, ha a kérelmező az eljárás lefolytatására irányuló 

kérelmet a szakértő kirendeléséről szóló döntés meghozatala előtt 

visszavonja.  

(2) A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált 

döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabály-

sértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás 

során hozott döntésben kell elrendelni.  

6. § Hatályát veszti a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó 

engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási 

szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 

12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet. 

40/2018. (XII. 4.) EMMI 

rendelet a gyermekek esély-

növelő szolgáltatásainak 

szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

 2019. január 1-

től 

Az új rendelet a Biztos Kezdet Gyerekház 

és a Tanoda szakmai feladatairól, működési 

feltételeiről szól. 

 3. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás 

rendszeres igénybe vevőjének számít az a (2) bekezdésben 

meghatározott korú gyermek, aki szülőjével vagy negyedévente 

legfeljebb hat alkalommal az őt kísérő más személlyel az adott 

hónap nyitvatartási napjainak legalább harmincöt százalékában 

látogatja a Biztos Kezdet Gyerekházat. 

(2) A gyermeket születésétől kezdve a kötelező óvodai nevelé-

sének megkezdéséig, de legkésőbb az azt követő év augusztus 31-

éig lehet a Biztos Kezdet Gyerekház rendszeres igénybe-

vevőjeként beszámítani, amelyben a harmadik életévét betölti. 
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 4. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekháznak szolgáltatásként biztosí-

tania kell 

a) a szociokulturális hátrányokkal küzdő családok felkeresését és 

a Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatások igénybe-

vételének ösztönzését, 

b) a gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként 

állapotfelmérést, valamint számukra legalább képességkibonta-

koztató foglalkozást, fejlesztést és kisétkeztetést, 

c) a szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglal-

kozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetencia-

fejlesztést, a gyermekneveléshez, a személyes higiéné biztosí-

tásához és a háztartásvezetéshez szükséges ismeretek átadását célzó, 

valamint egyéb preventív célú programokat, 

d) évente legalább huszonnégy közösségi rendezvény megszer-

vezését a hároméves kor alatti gyermeket is nevelő családok, 

illetve a helyi közösség számára, amelyből legalább tizenkét 

rendezvény szakmai tartalmának a Biztos Kezdet Gyerekház 

szolgáltatásait igénybe vevő családok szükségleteihez kell 

igazodnia. 

(2) A Biztos Kezdet Gyerekház az (1) bekezdésben foglaltakon túl 

a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően 

indokolt szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen 

a) a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, illetve egyéb 

egészségügyi tanácsadást biztosíthat, 

b) szakember bevonásával szülői csoportos beszélgetéseket 

szervezhet, 

c) fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek szülei 

számára konzultációs lehetőséget biztosíthat a fogyatékossággal 

élő vagy elérő fejlődésű gyermekek számára ellátást, szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók, intézmények képviselőivel, 
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d) különböző módszerek alkalmazásával segítheti a szülőket, hogy 

visszajelzést kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, 

nevelési módszereikről, 

e) a környező aprófalvakban, tanyás területen élő gyermekek és 

szüleik számára heti rendszerességgel játékos foglalkozásokat 

szervezhet, 

f) biztosíthatja a környező aprófalvakban, tanyás területen élő, 

nem megfelelően fejlődő gyermekek számára a megfelelő 

szakemberhez való hozzáférést, 

g) javasolhatja a védőnői ellátás, más egészségügyi szolgáltatás, 

illetve szociális és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét, 

h) közreműködhet a családtervezési ismeretek átadásában, a 

veszélyeztetett várandósság megelőzésében, és 

i) segítheti a várandós anyákat a gyermek fogadására való 

felkészülésben. 

 12. § (1) A tanodának szolgáltatásként biztosítania kell 

a) a tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, tovább-

tanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai 

szolgáltatásokat, 

b) a tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódását 

megelőző programokat, 

c) évenként egy alkalommal a tanodát rendszeresen igénybe vevők 

egyéni fejlődését segítő mérések elvégzését, 

d) a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a szabadidő 

hasznos eltöltését segítő programokat, 

e) a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára évenként 

legalább három, a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kultu-

rális programot,  

f) – a tanodaszolgáltatásnak az általános iskolai és középfokú 

iskolai tanulmányaikat folytató gyermeket, fiatal felnőttet nevelő 

családokkal, illetve a helyi közösséggel való megismertetése 

céljából – nyitott tanodai programot vagy programokat, amelyeken 

egy évben összesen legalább kilencven főnek részt kell vennie, 

 A tanoda szolgáltatásai: 

Kötelező: 

- továbbtanulási, pályaválasztásai tanács-

adás, életpálya építés 

- lemorzsolódást megelőző programok 

- mérések 

- szabadidős programok 

- sport vagy kulturális program 

- nyitott tanodai program a helyi közös-

séggel 

- családlátogatás 

- családi közösségi programok 

Önként vállalt: 

- nyári tábor 

- szakami műhely a gyermekjóléti és 

nevelési-oktatási intézmények dolgozói 

számára 

- kisétkezés biztosítása 
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g) évenként legalább két családlátogatást a tanodát rendszeresen 

igénybe vevők családjainál, amelyről családlátogatási naplót kell 

készíteni, és 

h) évenként legalább négy családi közösségi programot, 

amelyekbe a tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is be 

kell vonni. 

(2) A tanoda az (1) bekezdésben foglaltakon túl önként vállalt 

feladatként a Gyvt. 38/B. § (1) bekezdésében meghatározott 

célokat szolgáló egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen 

a) nyári táborokat szervezhet a tanodát rendszeresen igénybe 

vevők számára, 

b) szakmai műhelyeket szervezhet a tanoda, valamint a telepü-

lésen működő gyermekjóléti és nevelési-oktatási intézmények 

dolgozói számára, 

c) a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára kisétkezést 

biztosíthat, és 

d) helyszínt biztosíthat a szünidei gyermekétkeztetés igénybe-

vételéhez. 

- a szünidei gyermekétkeztetés 

helyszínének biztosítása 

 13. § (2) A tanoda a nevelési-oktatási intézménnyel való együtt-

működése keretében 

a) közreműködik a tanodát rendszeresen igénybe vevők 

segítésének, fejlesztésének megtervezésében, 

b) közreműködik a tanodát rendszeresen igénybe vevők 

pályaorientációjában, a tanulók nyomon követésében, 

c) részt vesz a nevelési-oktatási intézmény által kezdeményezett, 

a tanodát rendszeresen igénybe vevőkkel kapcsolatos megbeszé-

léseken, és 

d) a módszertani tapasztalatcsere érdekében részt vesz a nevelési-

oktatási intézménnyel közös szakmai műhelyeken. 

 A § a tanoda és a nevelési-oktatási 

intézmény együttműködése keretében 

megvalósuló tevékenységeket tartalmazza. 
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 14. § (1) A tanoda szolgáltatási idejének – a tanoda szolgáltatás  

(3) bekezdés szerinti szüneteltetésének kivételével – heti átlagban 

el kell érnie a húsz órát, azzal, hogy a tanodának legalább hetente 

négy napon szolgáltatást kell nyújtania. 

A tanítási év során a heti húszórányi kötelező szolgáltatási időbe 

nem számítható be a tanodán kívül nyújtott szolgáltatások 

időtartama. 

(2) Tanoda szolgáltatás hétvégén, a tanítási szünetekben, valamint 

tanítási napokon a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozások idején kívül nyújtható. 

(3) A tanoda évente legalább 192 napon biztosít szolgáltatást 

azzal, hogy – a működést ellehetetlenítő vis maior eset kivételével 

– egybefüggően két hétnél hosszabb ideig nem szüneteltetheti a 

szolgáltatásnyújtást. 

 Tanoda szolgáltatás hétvégén, a tanítási 

szünetekben, valamint tanítási napokon a 

kötelező tanórai és egyéb foglalkozások 

idején kívül nyújtható, legalább heti 4 

napon, évente legalább 192 napon, és heti 

átlagban el kell érnie a 20 órát. 

2018. évi LXXXIX. 

törvény Az oktatási 

nyilvántartásról 

 2019. január 1. Új jogszabály. 

 1. § (1) A közneveléssel, felsőoktatással, nyelvvizsgáztatással 

kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági 

szintű tervezéshez, a köznevelésben, felsőoktatásban, nyelv-

vizsgáztatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezett-

ségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges 

adatokat központi nyilvántartásban (a továbbiakban: oktatási 

nyilvántartás) kell kezelni. 

(2) Az oktatási nyilvántartás elektronikus formában létrehozott 

közhiteles nyilvántartás, amelynek célja 

a) a természetes személy oktatási nyilvántartásban kezelt 2. § 

szerinti személyes adatainak azonosítás, ellenőrzés, az adat ponto-

sítása, időszerűségének biztosítása céljából való megfeleltetése az 

adatokat nyilvántartó szerv adataival; 

 

 

 A § az oktatási nyilvántartás, mint 

közhiteles nyilvántartás céljáról szól. 
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b) a szakrendszeri nyilvántartások ágazati működtetése, ennek 

keretében a szakrendszeri nyilvántartásokban kezelt - törvény 

eltérő rendelkezése hiányában - az oktatási azonosító szám útján 

megszemélyesített 

ba) adatok elektronikus ügyintézés szerinti egységes adatszolgál-

tatásának, információátadásának megteremtése, 

bb) adatoknak - személyes azonosításra alkalmatlan módon - 

megvalósuló összekötése, rendszerezése; 

bc) adatok statisztikai célú, tudományos kutatás céljára történő 

felhasználása. 

 2. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási 

nyilvántartásban az 1. § (1) bekezdése szerinti célból a természetes 

személy alábbi adatait kezeli: 

a) viselt név, 

b) születési név, 

c) anyja születési neve, 

d) születési hely, 

e) születési idő, 

f) állampolgárság(ok), 

g) nem, 

h) lakcímadatok, 

i) külföldi állampolgár esetén a szálláshely adatai, 

j) külföldi állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcíme, 

k) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja 

és oka, 

l) oktatási azonosító szám, 

m) az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok, 

n) a szakrendszerek 1-6. mellékletben meghatározott adatai. 

3. § (1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az 

oktatási nyilvántartásban az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

azonosítás céljából a természetes személy alábbi adatait kezeli: 

a) adóazonosító jel vagy 

 A § az oktatási nyilvántartásban kezelt 

adatokról szól. 
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b) társadalombiztosítási azonosító jel vagy 

c) személyazonosító okmány száma. 

(2)  

(3) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilván-

tartott személyek 2. § a)-h) és l) pontja szerinti adatairól - 

azonosítás, ellenőrzés és pontosítás céljából - térítésmentesen, 

elektronikus úton adatot igényel a személyiadat- és lakcím-

nyilvántartást kezelő szervtől. 

(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 2. § a)-

e) pontjában meghatározott adatokról adategyeztetés céljából az 

összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot igényel a személy-

azonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10/A. § (2) 

bekezdése szerinti azonosítók képzésére jogosult adatkezelőktől. 

 4. § (1) Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai: 

a) a köznevelés információs rendszere, 

b) a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált 

nyomon követő rendszer, 

c) a felsőoktatási információs rendszer, 

d) az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere, 

e) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilván-

tartása, 

f) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes 

adatokat tartalmazó alrendszerei: 

a) gyermek-, illetve tanulói nyilvántartás (a továbbiakban együtt: 

tanulói nyilvántartás); 

b) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, peda-

gógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoz-

tatottak és óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása (a továb-

biakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás); 

 A § az oktatási nyilvántartás szakrendszeri 

nyilvántartásait és azok alrendszereit 

tartalmazza. 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 1/2019. HÍRLEVÉL 

50 

c) a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges 

adatok nyilvántartása; 

d) a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere; 

e) az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslap-

kivonatokról vezetett központi érettségi nyilvántartás; 

f) a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges 

adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartása; 

g) az országos köznevelési szakértői névjegyzék; 

h) az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék; 

i) a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék; 

j) a pedagógus-továbbképzési nyilvántartás; 

k) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás; 

l) a pedagógusminősítési nyilvántartás; 

m) az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv feladat-

körébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek nyilvántartása. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakrendszer személyes 

adatokat tartalmazó alrendszerei: 

a) a felsőoktatási intézménytörzs; 

b) a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs; 

c) a felsőoktatási felvételi alrendszer; 

d) a hallgatói személyi törzs. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti szakrendszerek további, jog-

szabályban meghatározott, személyes adatokat nem tartalmazó 

alrendszereket, alkalmazásokat tartalmazhatnak. 

(5) Az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere, alrendszere 

személyes adatai célhoz kötötten egymás között átadhatók. 

(6) A köznevelés információs rendszere személyes adatokat 

kezelő alrendszerei az 1. melléklet szerinti személyes adatokat 

tartalmazzák. 

(7) A pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott integrált 

nyomon követő rendszer a 2. melléklet szerinti személyes adatokat 

tartalmazza. 
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(8) A felsőoktatási információs rendszer a 3. melléklet szerinti 

személyes adatokat tartalmazza. 

(9) Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs 

rendszere a 4. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza. 

(10) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilván-

tartása az 5. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza. 

(11) A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása 

a 6. melléklet szerinti személyes adatokat tartalmazza. 

 5. § (1) A természetes személynek egy oktatási azonosító száma 

lehet. 

(2) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási 

azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal még 

nem rendelkező természetes személynek, 

1. aki óvodai jogviszonyban áll, 

2. aki tanulói jogviszonyban áll, 

3. aki pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül, 

4. aki részt vesz a középfokú felvételi eljárásban, 

5. aki részt vesz a kétszintű érettségi eljárásban, 

6. akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

alkalmaznak, 

7. aki pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, 

8. akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben 

alkalmaznak, 

9. akit köznevelési intézmény óraadóként foglalkoztat, 

10. aki szerepel az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, 

az Országos szakértői névjegyzéken, illetve az Országos szak-

tanácsadói névjegyzéken, 

11. aki a központi felsőoktatási felvételi eljárásban felsőoktatási 

intézménybe jelentkezik, 

12. aki hallgatói, doktorjelölti jogviszonyban áll, 

13. aki felsőoktatási intézményben oktató, kutató, tanári munka-

körben foglalkoztatott, 

 A § az oktatási azonosító számról szól. 
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14. akit felsőoktatási intézmény oktatási tevékenység ellátására 

megbízási jogviszonyban foglalkoztat, 

15. aki részére oktatási igazolvány kerül kibocsátásra, 

16. aki szerepel a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek 

nyilvántartásában. 

 6. § (1) A köznevelési és felsőoktatási feladatokat ellátó 

intézmény, a jegyző, a közneveléssel és felsőoktatással össze-

függő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási 

szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában 

közreműködő intézményfenntartók, intézmények adatokat 

szolgáltatnak az oktatási nyilvántartásba. 

(2) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti pedagógus-továbbképzési 

nyilvántartás alrendszer részére továbbá 

a) a pedagógus-továbbképzés szervezője szolgáltatja az 1. 

melléklet X. alcím 2. pont b), d), valamint f)-h) alpontjában felsorolt 

adatokat, amely adatokat az adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítése érdekében nyilvántartja; 

b) a köznevelési intézmény vezetője szolgáltatja az 1. melléklet X. 

alcím 2. pont e) és l) alpontja szerinti adatokat. 

(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c) pontja 

szerinti felsőoktatási felvételi alrendszer részére 

a) az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldol-

gozási feladatokat ellátó szerv szolgáltatja a gyermekgondozást 

segítő ellátás igénybevételére vonatkozó adatokat; 

b) az egészségbiztosítási szerv szolgáltatja a gyermekgondozási 

díj igénybevételére vonatkozó adatokat; 

c) az idegenrendészeti hatóság szolgáltatja a 3. melléklet III. alcím 

3. pontja szerinti adatot. 

(4) A 4. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói személyi törzs 

alrendszer részére továbbá 

a) Diákhitel Központ szolgáltatja a 3. melléklet IV. alcím 23. 

pontja szerinti adatot, 

 A § arról szól, kik, milyen adatot kötelesek 

szolgáltatni az oktatási nyilvántartásba. 
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b) a Tempus Közalapítvány szolgáltatja az általa kezelt, a 3. 

melléklet IV. alcím 8. és 21. pontja szerinti adatot, 

c) a Klebelsberg Központ szolgáltatja az általa kezelt, a 3. 

melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti adatot. 

(5) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) 

bekezdés e) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei 

teljesítésének nyilvántartása szakrendszer 5. melléklet szerinti 

adataiban történő változások követése, ellenőrzése céljából 

történő adatigényléshez az állami foglalkoztatási szervnek, a 

kincstárnak, a gyermekgondozást segítő ellátás, a csecsemő-

gondozási díj és a gyermekgondozási díj nyilvántartásáért felelős 

szervnek, az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó 

szervének, a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnak, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóságnak és az 

adóhatóságnak megküldheti a nyilvántartott személyek adatait, ez 

alapján 

a) az állami foglalkoztatási szerv a (volt) magyar állami ösztön-

díjas hallgatónak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munka-

nélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott állás-

keresőként történő nyilvántartásba vételére, valamint az állás-

keresőként eltöltött időtartamra, 

b) a kincstár a gyermekgondozást segítő ellátásnak, a csecsemő-

gondozási díjnak és a gyermekgondozási díjnak a (volt) magyar 

állami ösztöndíjas hallgató részére történő folyósítás időtartamára, 

c) az adóhatóság a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak 

hazai munkaviszony(ok) létesítésére és időtartamára, 

d) az anyakönyvi nyilvántartás központi nyilvántartó szervétől a 

(volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató gyermekének születési 

anyakönyvi kivonatára, 

e) a családtámogatási ügyben eljáró hatóság a tartós betegség 

megállapításához szükséges, a fővárosi és megyei kormány-

hivatalnak vagy jogelődjének a tartós betegségre tekintettel 
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megállapított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról 

szóló határozatára, vagy ennek folyósításáról kiadott igazolására, 

vagy a tartós betegséget megállapító, a magasabb összegű családi 

pótlék igénybevételéhez szükséges érvényes és hatályos szakvéle-

ményére, szakhatósági állásfoglalására; a családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti 

állapotra, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság 

tartós betegségére tekintettel való igazolására, 

f) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs hatóság 

az egészségi állapot minősítésének eredményéről érvényes és 

hatályos szakhatósági állásfoglalásra, szakvéleményre, bizottsági 

állásfoglalásra, határozatra vagy hatósági bizonyítványra; a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) 

bekezdése szerinti állapot igazolására vonatkozóan kért nyilván-

tartott adatokat átadja a magyar állami ösztöndíj feltételei 

teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek. 

 7. § (1) A tanulói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten 

kívül - 

a) a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybe-

vételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást 

nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott 

részére; 

b) a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a 

tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett 

kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének 

ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló 

szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából 

a 2. § a)-g) pontjában foglalt adatok, valamint az 1. melléklet I. 

alcím c)-f) és h) pontjában foglalt adatok a rendőrség részére 

továbbíthatók. 

 

 A jogszabályi hely azt tartalmazza, hogy 

milyen adatok és kinek továbbíthatók az 

oktatási nyilvántartásból. 
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(2) Az oktatási nyilvántartás 2. § a)-f), h)-j) pontjában foglalt 

adatok továbbíthatók 

a) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek esetében a 

jegyző részére, abból a célból, hogy gondoskodjon az óvodai 

nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, továbbá 

b) a tanköteles gyermek, tanuló esetében a köznevelési feladatot 

ellátó hatóság részére, abból a célból, hogy gondoskodjon a tan-

kötelesek nyilvántartásáról. 

(3) A tanulói nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás 

működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében 

közvetlen hozzáférést biztosít. 

(4) A tanulói nyilvántartásban nyilvántartott adatok továbbíthatók 

adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, 

amellyel a gyermek, tanuló jogviszonyban áll, és amely az 

oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminiszt-

rációs rendszert használ. 

(5) A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét az országos 

egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton kell 

megfeleltetni. 

(6) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten 

kívül - az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű 

igénybevételének megállapítása céljából, a szolgáltatást nyújtó 

vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére 

továbbítható. 

(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilván-

tartás működéséért felelős szerv a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében 

közvetlen hozzáférést biztosít. 

(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok továb-

bíthatók adategyeztetés céljából annak a köznevelési intéz-

ménynek, amellyel az alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és 
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amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskola-

adminisztrációs rendszert használ. 

(9) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú 

felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántar-

tásából a középfokú felvételi eljárásban részt vevő középfokú 

iskoláknak, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező közép-

iskoláknak továbbítja az érintett tanulók nyilvántartott adatait. 

(10) A személyazonosításra alkalmas adatokat az oktatási 

nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi 

eljárás lezárását követően legkésőbb az adott év szeptember 15-éig 

törli a középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges 

adatok nyilvántartásából. 

(11) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv A két-

szintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében kezelt 

adatokat a vizsgaidőszakot követő tanév végéig kezeli. 

(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból - az érintetten 

kívül - személyes adat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

részére továbbítható. 

(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból 

személyes adat - az érintetten kívül - az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az alkalmazott intéz-

ményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató 

köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést 

végző szakértők számára továbbítható. 

(14) A Pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adat - a 

minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban érintett pedagóguson 

kívül - a minősítő vizsga, minősítési eljárás lefolytatása céljából, 

az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érin-

tettet foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, 

valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható. 

(15) A személyes adatokat a pedagógiai szakszolgálatok által 

alkalmazott integrált nyomon követő rendszerből (a továbbiakban: 

INYR) az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény 
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ellátásának utolsó igénybevételétől számított húsz év elteltével 

törli a nyilvántartásból. 

(22) A Klebelsberg Központnak a Klebelsberg Képzési Ösztön-

díjjal kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan továbbíthatók 

a) a 2. § a)-f), h), i) és l) pontja szerinti adatok, 

b) a Felsőoktatási felvételi alrendszerből a 3. melléklet III. alcím 

7. pontja szerinti adatok közül a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal 

érintett szakon elért felvételi pontszám, 

c) a Hallgatói személyi törzsből a 3. melléklet IV. alcím 5. pontja, 

- a képzés költségviselési formája és munkarendje adatának 

kivételével - 6. pontja szerinti adatok, 18. pont 18.1. és 18.2. 

alpontja szerinti adatok. 

(25) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 4. § (1) 

bekezdés e) pontja szerinti, a magyar állami ösztöndíj feltételei 

teljesítésének nyilvántartása szakrendszerben nyilvántartott 

személyek adatai időszerűségének biztosítása, ellenőrzése 

céljából térítésmentesen, elektronikus úton az 5. melléklet szerinti, 

az adott szerv által nyilvántartott adatot igényelheti az állami 

foglalkoztatási szervtől, a kincstártól, a gyermekgondozást segítő 

ellátás, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj 

nyilvántartásáért felelős szervtől, az anyakönyvi nyilvántartás 

központi nyilvántartó szervétől, a családtámogatási ügyben eljáró 

hatóságtól, a megváltozott munkaképességű személyek ellátá-

saival kapcsolatos eljárások lefolytatásért felelős rehabilitációs 

hatóságtól és az adóhatóságtól. 
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 1. melléklet A köznevelés információs rendszere személyes 

adatokat kezelő alrendszerei 

 A melléklet tartalma: 

I. Tanulói nyilvántartás 

II. Alkalmazotti nyilvántartás 

III. A középfokú felvételi eljárás megszer-

vezéséhez szükséges adatok nyilvántartása 

IV. A kétszintű érettségi vizsga adminiszt-

rációs rendszere 

V. Érettségi bizonyítványokról, tanúsít-

ványokról és törzslapkivonatokról vezetett 

központi érettségi nyilvántartás 

VI. A tanulói teljesítménymérések megszer-

vezéséhez szükséges adatok, valamint az 

országos mérési eredmények nyilvántartása 

VII. Országos köznevelési szakértői név-

jegyzék 

VIII. Országos érettségi vizsgaelnöki név-

jegyzék 

IX. Köznevelési szaktanácsadói név-

jegyzék 

X. Pedagógus-továbbképzési nyilvántartás 

XI. Országos pedagógiai-szakmai ellenőr-

zési nyilvántartás 

XII. Pedagógusminősítési nyilvántartás 

XIII. Az oktatási nyilvántartás működéséért 

felelős szerv feladatkörébe tartozó tanul-

mányi és művészeti versenyek nyilvántartása 

 2. melléklet  A pedagógiai szakszolgálatok által alkal-

mazott integrált nyomon követő rendszer 

 3. melléklet  A felsőoktatási információs rendszer 

személyes adatokat kezelő alrendszerei 

 4. melléklet  Az oktatási igazolványok intézményi 

adminisztrációs rendszere 
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 5. melléklet  A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesí-

tésének nyilvántartása 

 6. melléklet  A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyaköny-

veinek nyilvántartása 

1686/2018. (XII. 17.) 

Korm. határozat a Nemzeti 

Tehetség Program végre-

hajtásának 2019–2020. évi 

cselekvési programjáról 

1. melléklet  

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi 

cselekvési programja 

 

Határidő: 

2021. június 

30. 

 

 I. A hazai és a határon túli magyar tehetségek támogatása 

I.1. Támogatni kell 

a) a hazai és határon túli matematikai, természettudományos és 

digitális kompetenciák erősítését segítő tehetséggondozó progra-

mokat; 

b) a hazai és határon túli köznevelési intézmények, iskolai 

rendszerű szakképzést folytató intézmények tehetséggondozó 

programjait; 

c) a hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó programokat; 

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

kibontakoztató programjait; 

e) a hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó 

programjait; 

f) az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő programokat 

az esélynövelés érdekében; 

g) a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását; 

h) a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, 

speciális tehetséggondozó programokat, különös tekintettel azon 

tehetség- és tudományterületeken, amelyeken hagyományosan a 

lányok, nők részvétele alulreprezentált; 

i) a hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez 

kapcsolódó táborok megszervezését és lebonyolítását; 

j) a hazai és határon túli magyar sporttehetségeket fejlesztő 

tehetséggondozó programokat; 

 A programban szereplő feladatokhoz 

felelős, határidő és indikátorok is tartoznak. 
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k) a hazai és határon túli magyar, kettős vagy többszörös külön-

legességű magyar tehetségeket támogató, integráló környezetben 

megvalósuló tehetségsegítő programokat; 

l) a hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy 

Kárpát-medencei szervezésű hagyományos és online tanulmányi 

és művészeti versenyeket; 

m) a hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért 

magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti verse-

nyeken, hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diák-

olimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételét, 

továbbá a nemzetközi tudományos és művészeti versenyek hazai 

megrendezését; 

n) a hazai és határon túli Tudományos Diákkörök műhelyeit és 

rendezvényeit, továbbá a hallgatók és oktatók részvételét az 

OTDK-n, az OTDK központi szervezési valamint szekció-

lebonyolítási feladatainak ellátását és ehhez kapcsolódóan az 

OTDK online infrastruktúrájának fejlesztését; 

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

szakkollégiumok tehetséggondozó programjait 

 I.2. A Minősített Tehetséggondozó Műhely címmel rendelkezők 

számára biztosítani kell a folyamatos támogatást. 

  

 I.3. Ösztöndíjtípusú támogatással segíteni kell a kiemelkedően 

tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyedi fejlesz-

téssel, beleértve a neves külföldi felsőoktatási intézményben 

tanuló kiváló fiatalokat, speciális program megvalósításával. 

  

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

szervezetek, közösségek támogatása 

II.1. Támogatni kell a hazai és határon túli 

a) kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, 

közösségek, programok szakmai elismerését, média-megjelenését, 

valamint a tehetséges fiatalok médián keresztüli megismertetését 

és a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítését; 
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b) tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, gyermekvédelmi 

szakemberek, humán erőforrással foglalkozó szakemberek és 

vezetők képzését; 

c) Tehetségsegítő Tanácsokat, tehetségfejlesztő vagy tehetség-

fejlesztését is végző szervezeteket és közösségeket, továbbá a 

tehetségsegítő szervezetek hálózatosodását és működését; 

d) tehetségek fejlesztését és hasznosulását segítő környezet 

kialakítását, a családoknak szóló, a családi szemléletmódot 

megerősítő programok megvalósítását. 

III. A Nemzeti Tehetség Program megvalósításának segítése, 

szakmai, intézményi és információs rendszerének továbbfejlesztése 

III.1. Működtetni kell a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs 

Fórumot. 

III.2. Ki kell alakítani a társadalmi szereplők tehetségsegítésének 

koordinálása érdekében a Nemzeti Tehetségsegítő Kör létre-

hozásához szükséges feltételrendszert. 

III.3. Harmonizálni kell a tehetséggondozást segítő jogi 

szabályozást. 

III.4. Folytatni kell a tehetséggondozó programok támogatási 

rendszerének egyszerűsítését. 

III.5. Biztosítani kell a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő 

egyenlő hozzáférést, kiemelkedően a hátrányos helyzetű, a halmo-

zottan hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok és a kedvez-

ményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet alapján a 

kedvezményezett járásokhoz tartozó települések tekintetében. 

III.6. Támogatni kell a magyar anyanyelvi, valamint a Magyar-

országon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó 

tehetséggondozó programokat. 

III.7. Működtetni kell a tehetségazonosítás és tehetséggondozás 

koordinációját, a tehetségkövetést támogató információs 

rendszert, az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási 

rendszert. 
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III.8. Támogatni kell 

a) a Budapesti Európai Tehetségközpont működését, stratégiai 

továbbfejlesztését és európai tehetséghálózati munkáját; 

b) a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő 

rendezvényeket, kiadványokat, a program eredményeinek hatás-

vizsgálatát és bemutatását; 

c) az olyan kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak a kiemel-

kedő tehetségű hazai és határon túli magyar diákok és pedagó-

gusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi 

kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez. 

III.9. Biztosítani kell a matematikai tehetségazonosító módszertan 

és eszköztár fejlesztését és a köznevelési matematikai tudás-

központok működését. 

III.10. Erősíteni kell a hazai tehetséggondozó rendszer nemzetközi 

szerepvállalását, népszerűsíteni kell a hazai tehetséggondozási 

rendszert külföldön, támogatni kell a hazai jó gyakorlatok külföldi 

megismertetését és elterjesztését, valamint a külföldi jó gyakor-

latok hazai adaptációját. 

III.11. Erősíteni kell a tehetséges fiatalok társadalmi felelősség-

vállalását, ennek érdekében támogatni kell a tehetséges fiatalok 

alumni közösségbe szerveződését. 

307/2018. (XII. 27.) Korm. 

rendelet szakképzési és 

felnőttképzési tárgyú 

kormányrendeletek 

módosításáról 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai 

vizsgáztatás szabályairól 

2019.01.01.  

 41. § (1) A vizsga adatainak a törzslap külíven és belíveken (a 

továbbiakban együtt: törzslap) történő rögzítése elektronikus úton 

történik. 

(1a) A vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője által 

hitelesített törzslap külív az alábbi adatokat tartalmazza: 

1. a szakképzési feladatot ellátó hatóság vizsgaazonosítója; 

2. a vizsgaszervező 

 Módosultak a törzslapon az adatok 

szerepeltetésének szabályai. 
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a) megnevezése és címe, valamint 

b) OM azonosítója, ha a vizsgaszervező köznevelési intézmény; 

3. a vizsgaszervezésre feljogosító jogszabály vagy határozat 

száma, a határozatot kiadmányozó hatóság megnevezése; 

4. a vizsgán megszerezhető részszakképesítés, szakképesítés, 

szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése; 

5. a vizsgaszervező mellett működő vizsgabizottság előtt vizsgát 

tett vizsgázók száma, valamint a kezdő és a befejező törzslapszám; 

6. a vizsga helyszíne és időpontja; 

7. a vizsgabizottság elnökének, tagjainak - külön megjelölve a 

képző intézményt képviselő tagot -, a vizsga jegyzőjének és a 

vizsgaszervező vezetőjének az aláírása; továbbá 

8. tájékoztatás arról, hogy 

a) a törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos 

Törzslapnyilvántartó Rendszeréből került kinyomtatásra, 

b) a törzslap a vizsgán a vizsgabizottság előtt vizsgázók 

vizsgaszervező által rögzített adatait és eredményeit tartalmazza, 

valamint 

c) a törzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését 

követően nem módosíthatók. 

(1b) A törzslap belív az alábbi adatokat tartalmazza: 

1. törzslap száma; 

2. a vizsgázó 

a) neve, születési neve, 

b) születési helye, ideje, 

c) anyja születési neve, 

d) tanulói azonosító száma; 

3. a képző intézmény 

a) megnevezése és címe, valamint 

b) OM azonosítója, ha a képző intézmény köznevelési intézmény; 

4. a 3. pont szerinti képző intézmény képzésének 
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a) engedélyére szóló nyilvántartásba vételi száma és a nyilván-

tartásba vétel időpontja vagy az engedély megszerzése alóli 

mentesség jogszabályi hivatkozása, 

b) kezdési és befejezési időpontja; 

5. a részszakképesítés, szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

a) azonosító száma és megnevezése, 

b) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje, 

c) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje; 

6. a vizsgázó szakmai vizsgán elért eredménye osztályzattal; 

7. a szakmai vizsgabizottság határozata és záradékok; 

8. a kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma; 

9. a vizsgafeladatok megnevezése a szakmai és vizsga-

követelmény szerinti sorrendben; valamint 

10. a 9. pont szerinti vizsgafeladatokhoz kapcsolódó vizsgatevé-

kenység jellege, értékelési súlyaránya és az elért eredmény 

osztályzattal. 

 44. § (1a) bekezdés szerinti adattartalommal készült, részszak-

képesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés megszer-

zését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap. A 

bizonyítvány közokirat. A bizonyítványban meg kell jelölni a 

szakképesítés jellegét (részszakképesítés, szakképesítés, 

szakképesítés-ráépülés) és ahol van, a szakmairányt. 

(1a) A vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője által 

hitelesített bizonyítvány az alábbi adatokat tartalmazza: 

1. a bizonyítvány sorozatjele, sorszáma; 

2. a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló törzslap száma; 

3. a vizsgázó 

a) neve, születési neve 

b) születési helye, ideje 

c) anyja születési neve, valamint 

d) tanulói azonosító száma; 

4. a képző intézmény megnevezése; 

 Módosultak a részszakképesítés, szak-

képesítés vagy szakképesítés-ráépülés 

megszerzését igazoló bizonyítvány adat-

tartalmára vonatkozó szabályok. 
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5. a vizsgaszervező megnevezése, amely mellett működő szakmai 

vizsgabizottság előtt a vizsgázó szakmai vizsgát tett; 

6. a szakmai vizsga eredménye osztályzattal; 

7. az azonosító szám és a megnevezés megjelölésével tájékoztatás 

arról, hogy a bizonyítvány az Szt. 9. §-a értelmében melyik, az 

Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés, 

részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazolja; 

8. a 7. pont szerinti szakképesítés, részszakképesítés, szakképe-

sítés-ráépülés 

a) Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje, 

b) Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje; 

9. a bizonyítvány kiállításának helye és ideje; valamint 

10. a szakmai vizsgabizottság elnökének és a vizsgaszervező 

vezetőjének az aláírása. 

(1b) A bizonyítvány formanyomtatványát az állami szakképzési 

és felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi. 

 8. § (1) A R. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A magyar és az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő 

ingyenesen és elektronikus formában, külön kérésre papíralapú 

iratként kerül kiadásra.” 

 A vizsgázó kérésére a vizsgaszervező a 

bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy 

azt követően magyar, angol, német, francia, 

spanyol vagy olasz nyelven kiállított 

Europass bizonyítvány-kiegészítőt ad ki. 

Változás, hogy a magyar és angol nyelvű 

bizonyítvány-kiegészítő kiadása ingyenes.  

 (2) Az R. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

„(4) A német, francia, spanyol vagy olasz nyelvű bizonyítvány-

kiegészítő elektronikus formában, külön kérésre papíralapú 

iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet 

a vizsgaszervező részére. A térítési díj a bizonyítvány-kiegészítő 

kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek 

összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 

részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt 

százaléka bizonyítvány-kiegészítőnként.” 

 A német, francia, spanyol vagy olasz 

nyelvű bizonyítvány-kiegészítő kiadása 

továbbra is térítési díj ellenében történik. 
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 9. § A R. a következő 21/A. alcímmel egészül ki: 

„21/A. A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgára 

vonatkozó különös szabályok 

59/A. § (1) A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga 

megszervezésére és lebonyolítására az iskolai rendszerű szak-

képzésben tartott vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel. 

(2) Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga a szak-

gimnáziumokban, a szakgimnáziumok középiskolai évfolyamain 

tanulók számára szervezhető. 

(3) A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga esetén 

összevont vizsga az OKJ szerint azonos szakmacsoportba tartozó 

szakképesítések vonatkozásában is szervezhető. 

(4) A vizsgázónak a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló 

vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia a szakképzés 

befejezését igazoló bizonyítványként a vizsgát közvetlenül 

megelőző tanulmányi időszak teljesítését igazoló bizonyítványt 

vagy félévi értesítőt. 

(5) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán 

megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményei lehetőséget adnak a szakmai érettségi 

vizsgatárgy eredményének a vizsga eredményébe történő 

beszámítására, akkor a vizsgázónak a vizsgára történő jelent-

kezéskor a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e 

a beszámítást. 

(6) Ha a sikertelen vizsgát követő vizsgaidőszak a vizsgázó 

érettségi vizsgájának a vizsgaidőszaka, a mellék-szakképesítés 

megszerzésére irányuló vizsga javító- vagy pótlóvizsgájára csak a 

vizsgázó erre irányuló írásbeli kérelmére kerülhet sor, és a vizsga-

szervező a javító- vagy pótlóvizsga lehetőséget az érettségi vizsga 

vizsgaidőszakát követő vizsgaidőszakban is köteles biztosítani. 

(7) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga 

vizsgaszervezője a bizonyítvány kiállítása és kiadása előtt jogutód 

 A rendelet kiegészült a mellék-

szakképesítés megszerzésére irányuló 

vizsgára vonatkozó különös szabályokkal. 
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nélkül megszűnik, a bizonyítványt az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv állítja ki. Ebben az esetben a törzslapot a 3. 

melléklet 15. pontja szerinti záradékkal is el kell látni. 

59/B. § (1) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló 

vizsgán megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés 

érettségi végzettséghez kötött és a mellék-szakképesítés megszer-

zésére irányuló vizsga eredményesen zárult, akkor a törzslapot a 

3. melléklet 9. pontja szerinti záradékkal kell ellátni és a vizsga-

szervezőnek a vizsgázó részére az 59/D. § (1) bekezdése szerinti 

adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a 

vizsgabizottság körbélyegzőjével hitelesített igazolást kell 

kiadnia. A 43. § (1) bekezdése szerint kiállított törzslapot a 48. § 

(1) bekezdése szerint meg kell küldeni a szakképzési feladatot 

ellátó hatóságnak. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgához kapcsolódóan a bizon-

yítvány a vizsgát követő három éven belül, az érettségi 

bizonyítvány megszerzését követően, a törzslapnak az elektro-

nikus rendszerben a 3. melléklet 10. pontja szerinti záradékkal 

történő ellátása és a bizonyítvány sorozatjelének és sorszámának 

a törzslapon történő feltüntetése mellett, a kiállítás dátumának 

feltüntetésével állítható ki. A bizonyítványon a vizsgaelnök nevét 

jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell az 

aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság 

körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni. 

(3) A bizonyítvány kiállítását követően a törzslapot kettő 

példányban ki kell nyomtatni és a kinyomtatott törzslap egy 

példányát a vizsgaszervező vezetője által hitelesítetten a 48. § (1) 

bekezdése szerinti határidővel meg kell küldeni a szakképzési 

feladatot ellátó hatóságnak. 

(4) Ha a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsgán 

megszerezhető szakképesítés vagy részszakképesítés érettségi 

végzettséghez kötött és a vizsga eredménytelen volt, akkor a 

törzslapot a 3. melléklet 4. pontja szerinti záradékkal kell ellátni. 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 1/2019. HÍRLEVÉL 

68 

59/C. § (1) Ha a vizsgázó kéri az 59/A. § (5) bekezdése szerinti 

beszámítást, akkor a vizsgán csak a beszámítással nem érintett 

vizsgafeladatokhoz kapcsolódó tudásról kell számot adnia (a 

továbbiakban: részvizsga). 

(2) Részvizsga esetén a részvizsgán teljesített vizsgafeladatok 

eredményét kell a törzslapon rögzíteni. Ha a beszámítással nem 

érintett összes vizsgafeladat eredményes, akkor a 3. melléklet 11. 

pontja szerinti záradékkal ellátott törzslapot kell a 43. § (1) 

bekezdése szerint kiállítani és a 48. § (1) bekezdése szerint 

beküldeni a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak. A teljesített 

vizsgafeladatokról a vizsgaszervező, az 59/D. § (1) bekezdése 

szerinti adattartalmú, az elektronikus rendszerből kinyomtatott, a 

vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesített 

igazolást állít ki a vizsgázó számára. Az igazoláson fel kell 

tüntetni, hogy mely vizsgafeladat eredménye kerül az eredményes 

szakmai érettségi vizsgatárgy alapján megállapításra. 

(3) Az eredményes részvizsgához kapcsolódóan a bizonyítvány a 

mellék-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének megvál-

tozásáig, de legalább a vizsgázó 12. évfolyamos tanulmányai utáni 

első vizsgaidőszakot követően egy évig, 

a) érettségi végzettséghez nem kötött szakképesítés vagy rész-

szakképesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló érettségi 

szakmai vizsgatárgy eredményes letételét igazoló dokumentum 

bemutatását és annak alapján a bizonyítvány érdemjegyének 

megállapítását követően, 

b) érettségi végzettséghez kötött szakképesítés vagy részszak-

képesítés esetén a beszámítás alapjául szolgáló érettségi bizo-

nyítvány, tanúsítvány bemutatását és annak alapján a bizonyítvány 

érdemjegyének megállapítását követően állítható ki. 

(4) A (3) bekezdés szerint kiállított bizonyítványon a vizsgaelnök 

nevét jól olvashatóan, nyomtatott betűvel, nem fakuló tintával kell 

az aláírás helyén feltüntetni és a bizonyítványt a vizsgabizottság 

körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíteni. A bizonyítványhoz 
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tartozó törzslapra az elektronikus rendszerben rá kell vezetni a 

hiányzó eredményt, a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és 

sorszámát, a kiállítás dátumát, valamint a törzslapot 

a) a (3) bekezdés a) pontja esetében a 3. melléklet 12. pontja 

szerinti, 

b) a (3) bekezdés b) pontja esetében a 3. melléklet 13. pontja 

szerinti záradékkal kell ellátni. 

(5) A bizonyítvány kiállítását követően a törzslapot kettő 

példányban ki kell nyomtatni és a kinyomtatott törzslap egy 

példányát a vizsgaszervező vezetője által hitelesítetten a 48. § (1) 

bekezdése szerinti határidővel meg kell küldeni a szakképzési 

feladatot ellátó hatóságnak. 

(6) Ha a (3) bekezdés szerinti határidőig nem kerül sor a 

bizonyítvány kiállításához szükséges dokumentum bemutatására, 

a törzslapot a 3. melléklet 14. pontja szerinti záradékkal kell 

lezárni. 

(7) A részvizsga változó díjának meghatározásakor a kategóriába 

sorolást csak a beszámítással nem érintett vizsgatevékenységek 

szakmai és vizsgakövetelményben foglalt adatai alapján kell 

elvégezni. 

59/D. § (1) A szakmai vizsga, részvizsga teljesítéséről kiállított 

igazolás az alábbi adatokat tartalmazza: 

1. a vizsgázó 

a) neve, születési neve, 

b) születési helye, ideje, 

c) anyja születési neve, valamint 

d) tanulói azonosító száma; 

2. tájékoztatás arról, hogy a vizsgázó 

a) melyik vizsgaszervező mellett működő szakmai vizsgabizottság 

előtt, valamint 

b) melyik - az azonosító szám és megnevezés megjelölésével - 

szakképesítés, részszakképesítés szakmai vizsgáját, részvizsgáját 

tette le; 
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3. a vizsgafeladatok megnevezése a szakmai és vizsgaköve-

telmény szerinti sorrendben; 

4. a 3. pont szerinti vizsgafeladatokhoz kapcsolódó vizsgatevé-

kenység jellege, értékelési súlyaránya és az elért eredmény 

osztályzattal; 

5. a szakmai vizsga eredménye osztályzattal; 

6. tájékoztatás arról, hogy 

a) az igazolás állam által elismert szakképzettséget nem tanúsít, 

valamint 

b) az Szt. 9. § (4) bekezdése értelmében az igazolásban megjelölt 

szakképesítés, részszakképesítés megszerzését igazoló bizo-

nyítvány az érettségi végzettség megszerzését követően állítható ki; 

7. a bizonyítvány kiállításának helye és ideje; 

8. tájékoztatás arról, hogy 

a) a törzslap a szakképzési feladatot ellátó hatóság Országos 

Törzslapnyilvántartó Rendszeréből került kinyomtatásra, 

b) a törzslap a fentiek szerinti vizsgán a vizsgabizottság előtt 

vizsgázók vizsgaszervező által rögzített adatait és eredményeit 

tartalmazza, valamint 

c) a törzslap adatai a kinyomtatott és hitelesített példány elküldését 

követően nem módosíthatók; továbbá 

9. a szakmai vizsgabizottság elnökének és a vizsgaszervező 

vezetőjének az aláírása. 

(2) Az igazolás formanyomtatványát az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv a honlapján közzéteszi.” 
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308/2018. (XII. 27.) Korm. 

rendelet egyes oktatási és 

kulturális tárgyú kormány-

rendeletek módosításáról 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 

2019.01.02.  

 1.§ A R. 6. § (2) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül 

ki: (A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell:) 

„g) a megrendelt tankönyvek iskola részére történő átadásának 

helyét és időpontját, 

h) a tankerületi központ és az iskola kötelezettségét arra vonat-

kozóan, hogy az iskolai tankönyvrendeléssel érintett tankönyvek 

vonatkozásában mennyiségi vagy minőségi kifogásait haladék-

talanul jelzi a Könyvtárellátó részére.” 

 Bővül a tankönyvellátási szerződés köte-

lező tartalma. 

 2. § Az R. a 4. alcímet követően következő 4/A-4/F. alcímekkel 

egészül ki: 

4/A. A tankönyvvé nyilvánítás szabályai 

4/B. A tankönyvjegyzék 

4/C. A digitális tananyag jóváhagyása 

4/D. A szakképzési tankönyvek 

4/E. A hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban alkalmazott 

tankönyvekre vonatkozó különös szabályok 

4/F. A nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira készített tankönyvekre 

vonatkozó különös szabályok 

 A rendelet kiegészül a következő fejezetekkel: 

- a tankönyvvé nyilvánítás szabályai 

- a tankönyvjegyzék 

- a digitális tananyag jóváhagyása 

- a szakképzési tankönyvekre vonatkozó 

eltérések 

- a hitoktatásban, hit- és erkölcstan-

oktatásban alkalmazott, valamint  

- a nemzetiségi nevelés-oktatás céljaira 

készített tankönyvekre vonatkozó különös 

szabályok 

 3. § A R. a 13-16. §-sal egészül ki. 

„13. § (1) Az érintett kiadó kérelmére és az Országos Nemzetiségi 

Tanács javaslatára a tankönyvjegyzékre fel kell venni azokat a 

nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket, 

amelyek tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az 

adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll 

rendelkezésre más tankönyv. 

(2) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában 

alkalmazandó tankönyvek esetében - az e rendelet rendelkezései 

alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez 

 A rendelet kiegészül a következő tartal-

makkal: 

- a nemzetiségi nevelés-oktatásban 

- a sajátos nevelési igényű tanulók neve-

lésébe, oktatásában használható, 

- az idegen nyelvi tankönyvek esetére,  

- a szakgimnáziumi és szakközépiskolai 

tanulók nevelésében, oktatásában használ-

ható tankönyvekre vonatkozó eltérések. 
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hasonlóan - tankönyvjegyzékre felvehetők azok a sajátos nevelési 

igényű nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek, amelyek 

tankönyvvé nyilvánításának időbeli hatálya lejárt, és az adott 

oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll 

rendelkezésre más tankönyv. 

(3) Az érintett kiadók kérelmére azokat az idegen nyelvi 

tankönyveket fel kell venni a tankönyvjegyzékre, amelyeket az Ntt. 

7. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános felhívásra fejlesz-

tettek, érvényes tankönyvvé nyilvánítási engedéllyel rendelkeznek, 

és összhangban állnak a közös európai referenciakerettel. 

(4) A szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésében, 

oktatásában - az e rendelet rendelkezései alapján lefolytatott 

eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan - 

tankönyvként alkalmazhatók azok a könyvek, amelyek a keret-

tantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) 

EMMI rendelet hatálybalépésekor szerepeltek a tankönyvjegyzéken. 

 1. melléklet  

KÖZNEVELÉSI KÖZISMERETI TANKÖNYVEK LEGMA-

GASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA    

2. melléklet  

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK TANKÖNY-

VEINEK LEGMAGASABB ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA  

3. melléklet  

A NEMZETISÉGI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKO-

LAI TERJESZTÉSI ÁRA  

4. melléklet  

A SZAKKÉPZÉSI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB ISKO-

LAI TERJESZTÉSI ÁRA  

5. melléklet  

A DIGITÁLIS TANANYAG TÍPUSAINAK LEGMAGASABB 

ISKOLAI TERJESZTÉSI ÁRA 

 A rendelet kiegészült az 1-5. mellék-

letekkel, melyek tartalmazzák a közis-

mereti tankönyvek, a sajátos nevelési 

igényű tanulók tankönyvei, a nemzetiségi, 

a szakképzési tankönyvek és a digitális 

tananyag típusainak legmagasabb iskolai 

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

rendelet módosítása 

A R. a következő 3/C. §-sal egészül ki: 

„3/C. § A Hivatal ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését.” 

2019.01.01. Az oktatási nyilvántartás működtetését az 

Oktatási Hivatal látja el. 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

A R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási 

időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt a pedagógus 

munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre 

jogosító külföldön szerzett szakképesítés vagy szakképzettség 

alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a 

minősítő vizsgán vagy a kötelező minősítési eljárásban való 

részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati 

eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már 

megtörtént.” 

először a 2020. 

évi minősítési 

terv 

összeállításáho

z kapcsolódóan 

kell alkalmazni 

A pedagógus minősítése során foglalkoz-

tatási időnek kell tekinteni, ha az adott 

pedagógus-munkakör betöltésre jogosító 

külföldön szerzett szakképesítés vagy szak-

képzettség alapján történt az alkalmazás, és 

a szakképesítés elismerése a minősítési 

eljárásban való részvétel vagy a pályázati 

eljárásra történő jelentkezés időpontjában 

már megtörtént. 

 A R. 14/A. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(A pedagógust) 

„a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az eredeti Mester- vagy 

Kutatóprogram lejártát követő év első napjától, 

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az eredeti Mester- vagy 

Kutatóprogram lejártát követő év első napjától,” 

(kell visszasorolni és az illetményét a besorolásának megfelelően 

megállapítani, amelyhez a pedagógus hozzájárulása nem szükséges.) 

2019.01.01. Változás: 

- Ha a pedagógus a Mester- vagy Kutató-

programját nem újítja meg, a program 

lejártát követő év első napjától kell 

visszasorolni, nem a lejáratot követő 

hónap első napjától, mint eddig. 

- Ha a Mester- vagy Kutatóprogram 

megújítása érdekében lefolytatott minő-

sítési eljárás sikertelen volt, a program 

lejártát követő év első napjától kell 

visszasorolni a pedagógust, nem a 

lejáratot követő hónap első napjától, 

mint eddig. 
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1730/2018. (XII. 18.) 

Korm. határozat az „Ovis 

labdaprogram” 

megvalósítása érdekében 

szükséges kormányzati 

intézkedésekről 

 

A Kormány 

1. egyetért az óvodás gyermekek egészséges életmódra és a 

mozgás szeretetére történő nevelése érdekében az „Ovis labda-

program” (a továbbiakban: Program) megvalósításával; 

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások 

minisztere bevonásával – gondoskodjon a Program megvalósí-

tásához a 2019. évben szükséges 1 000 000 000 forint központi 

költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyar-

ország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sport-

tevékenység támogatása alcím, 

25. Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport 

javára; 

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés 

ütemében 

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Program 

megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás terhére adjon ki 

támogatói okiratot a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére elszámolási kötelezettség, a fel nem 

használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési 

kötelezettség rögzítésével. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a költségvetési támogatás biztosítását követően azonnal 

 Az óvodás gyermekek egészséges élet-

módra és a mozgás szeretetére történő 

nevelése érdekében 2019-ben „Ovis labda-

program” valósul meg 1 milliárd Ft értékben, 

melynek megvalósítója a BMSK Sport 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság. 

1746/2018. (XII. 20.) 

Korm. határozat a 

Határtalanul! program 

átadás-átvételéről és a 

fejezetek közötti 

előirányzat-

átcsoportosításról 

A Kormány 

1. egyetért azzal, hogy a Határtalanul! program keretében nyújtott 

támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat – ideértve 

különösen a 2018. november 1-jét megelőzően kifizetett 

támogatások lezáratlan elszámolását – 2018. november 1-jétől 

teljeskörűen a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság végezze; 

azonnal A Határtalanul! program keretében nyújtott 

támogatások lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat 2018. november 1-jétől teljes-

körűen a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság végzi. 
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2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1.  

§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a Határtalanul! 

programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intéz-

kedésekről szóló 1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozatra 

figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 243 495 

067 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

cím, valamint 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli oktatási és 

kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 

3. Határtalanul! program támogatása jogcím és 48. Kincstári díj és 

pénzügyi tranzakciós illeték alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. 

Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím 

javára, az 1. melléklet szerint; 

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont 

szerinti feladatátvétellel összefüggésben, a 2. pont szerinti elő-

irányzat-átcsoportosításon felül 83 267 693 forint átutalásáról 

gondoskodjon Kvtv. LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára. 

 


