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2018. évi CIV. törvény
egyes kutatás-fejlesztéssel,
valamint szakképzéssel
összefüggő törvények
módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2019.01.01-től
(a továbbiakban: Szt.) 2. §-a a következő 53. és 54. ponttal egészül
ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„53. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: elméleti képzési
ismeretanyag oktatását digitális tananyag formájában informatikai
hálózaton (Internet, intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszerrel megvalósító távoktatási forma, ahol
az oktató, az oktatásszervező és a tanuló vagy a képzésben résztvevő
közös kommunikációs eszköze a számítógép és az informatikai
hálózat, továbbá a zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment
rendszer;
54. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a tanuló
vagy a képzésben résztvevő képzését tervező, szervező és ellenőrző,
a képzéshez szükséges digitális tananyagot valamint kiegészítő
ismeretanyagot a képzési program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai
rendszer, amely a képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli – valamint a felnőttképzési, szakképzési
és köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer számára
közvetíti – a tanuló vagy a képzésben résztvevő képzési programban
rögzített előrehaladását, ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét és végrehajtja – a tanuló vagy a képzésben
résztvevő teljesítményének értékelése alapján – a képzési program
szerint lehetséges navigációs kéréseit.”
Az Szt. 4/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A felsőoktatási intézmény, valamint a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter engedélyével a szakképzési
centrum az ágazati képző központban részesedést szerezhet.
A felsőoktatási intézményben, szakképzési centrumban magasabb
vezetői és vezetői megbízással rendelkező személy és e személy
hozzátartozója nem lehet a részesedéssel érintett ágazati képző
központ vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója és felügyelő
bizottsági tagja.”
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A törvény kiegészült a zárt rendszerű
elektronikus távoktatás és a zárt rendszerű
távoktatási képzésmenedzsment rendszer
fogalmával.

Új elem:
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter engedélyével a szakképzési
centrum az ágazati képző központban
részesedést szerezhet.

Az Szt. 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképzési centrum első számú felelős vezetője és
képviselője a főigazgató, aki eljár és dönt mindazokban az
ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési
szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A
kancellár a szakképzési centrum vezetőjeként és képviselőjeként
jár el a 4/D. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatai
tekintetében. A főigazgató a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén - a
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül - a fenntartóhoz
intézett kifogással élhet.”
(3) Az Szt. 4/B. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A főigazgató a szakképzési centrum alaptevékenységnek
megfelelő működéséért felelős. Ennek keretében gyakorolja a
pedagógusok, a szakmai tárgyat oktatók, a nevelő, oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak és a pedagógiai
szakmai munka koordinációját végző dolgozók tekintetében a
4/C. § (4) bekezdésében a főigazgató számára meghatározott
munkáltatói jogokat, valamint a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat.
(5b) A főigazgató az (5a) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottak illetményének, illetve megbízási díjának megállapítására
a kancellár egyetértésével jogosult.
(5c) A főigazgató helyettese a szakmai főigazgató-helyettes.
A szakképzési centrum tagintézménye élén igazgató áll, akinek
helyettese igazgatóhelyettesi megbízást kap. A főigazgatót a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a szakmai főigazgató-helyettest a szakképzési centrum főigazgatója bízza meg.
Szakképzési centrum főigazgatói és szakmai főigazgató-helyettesi
megbízást az kaphat, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételeken túl legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalattal rendelkezik.
(5d) A szakképzési centrum gazdasági vezetőjének megbízására
és a megbízás visszavonására a kancellár jogosult.”
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A bekezdés a szakképzési centrum főigazgatójának feladatairól, a főigazgatóhelyettes, a tagintézmény igazgató és a
gazdasági vezető megbízásáról szól.

Az Szt. a következő 4/D. §-sal egészül ki:
„4/D. § (1) A szakképzési centrum működtetését a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a kancellár végzi. A kancellár
megbízására és a megbízás visszavonására a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter jogosult. A kancellár a szakképzési centrummal áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a
munkáltatói jogokat – a megbízás és a megbízás visszavonása
kivételével – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
vezetője gyakorolja.
(2) A kancellár
a) felel a szakképzési centrum gazdasági, pénzügyi, kontrolling,
számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási,
beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a
működést,
b) felel a gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott
területek tekintetében a szükséges intézkedések és javaslatok
előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol a főigazgatónak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései
tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve
hatálybalépésének feltétele,
c) a szakképzési centrum rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy az intézmény
gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,
d) gyakorolja a szakképzési centrumot megillető tulajdonosi
jogokat azon gazdasági társaságokban, gazdálkodó szervezetekben, ahol a szakképzési centrum részesedéssel rendelkezik,
e) a pedagógusok, a szakmai tárgyat oktatók és a nevelő, oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók, valamint a
pedagógiai szakmai munka koordinációját végző dolgozók kivételével munkáltatói jogkört gyakorol a szakképzési centrumban
foglalkoztatott alkalmazottak felett, valamint gondoskodik a
jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia
biztosításáról,
f) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról,
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Új: A szakképzési centrum működtetését a
kancellár végzi.
A jogszabályi hely a kancellár feladatairól,
helyettesítéséről, megbízásának feltételeiről szól.

g) feladatai ellátása során a főigazgató tekintetében fennálló
együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles eleget
tenni.
(3) Kancellári megbízást az kaphat, illetve a kancellári megbízás
azzal tartható fenn, aki
a) köznevelési intézményben, felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, vagy a központi vagy területi közigazgatásban
szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlattal, és
b) felsőfokú végzettséggel
rendelkezik.
(4) A kancellár akadályoztatása, érintettsége esetén a kancellár
helyetteseként a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt
vezető jogosult eljárni. A kancellári tisztség betöltetlensége esetén
a kancellári feladatokat a tisztség betöltéséig a főigazgató látja el.”
Az Szt. 74. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv]
„e) működteti a szakképzési centrumok pedagógiai-szakmai
tevékenységét, valamint a zárt rendszerű képzésmenedzsment
rendszert kiszolgáló egységes elektronikus felnőttképzési, szakképzési és köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszert,”
Az Szt. „55. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/F.
§-sal egészül ki:
„92/F. § (1) A kancellár megbízását követő hatvan napon belül a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a változó
szervezeti és működési rend kialakítása céljából a szakképzési
centrum főigazgatói megbízására nyilvános pályázatot ír ki.
(2) A kancellár megbízásával egyidejűleg a szakképzési centrum
gazdasági főigazgató-helyettesének magasabb vezetői megbízása
vezetői megbízássá alakul át. A kancellár megbízását követő
legfeljebb hatvan napon belül dönt a gazdasági vezető megbízásának fenntartásáról vagy annak visszavonásáról.
(3) A szakképzési centrum főigazgatója és gazdasági vezetője a
kancellár megbízását követő tíz munkanapon belül jegyzőkönyv
felvétele mellett személyesen adja át az e törvényben a kancellár
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A szakképzési centrumok pedagógiaiszakmai tevékenységét, valamint a zárt
rendszerű képzésmenedzsment rendszert
kiszolgáló egységes elektronikus felnőttképzési, szakképzési és köznevelési
regisztrációs és tanulmányi alaprendszert
az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv működteti (Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal).
A kancellár megbízását követő hatvan
napon belül a szakképzési centrum főigazgatói megbízására nyilvános pályázat kerül
kiírásra.

1/2019. (I. 9.) EMMI
rendelet az emberi
erőforrások minisztere
által adományozható
elismerésekről szóló
26/2016. (IX. 8.) EMMI
rendelet módosításáról

feladatköreként meghatározott területek feladat- és hatáskörének
gyakorlását, továbbá az általa vezetett érintett szervezeti egységet
a kancellárnak.
(4) A kancellár a megbízását követő hatvan napon belül köteles
javaslatot tenni a szakképzési centrum szervezeti és működési
szabályzatának módosítására.”
Az Szt.
a) 4/B. § (6) bekezdésében a „munkáltató” szövegrész helyébe a
„főigazgató”,
b) 4/C. § (6) bekezdésében az „a szakképzési centrum feletti
fenntartói jog gyakorlásában az állami szakképzési és felnőttképzési szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint vesz részt.” szövegrész helyébe az „a szakképzési centrum
felett - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §
a), c)-d) és j) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök
kivételével - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint gyakorolja az
irányító szervi hatásköröket és a jogszabályban meghatározott
más fenntartói jogokat.” szöveg lép.
3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 2019.01.10.
lép: „(1) Miniszteri elismerés adományozását – e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában – az adományozási alkalmat legalább 3
naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve
tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki
– különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a miniszternél a minisztérium honlapján közzétett
formanyomtatványon. Miniszteri elismerés adományozását
önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója
számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem
kezdeményezheti.
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Változás: a miniszteri elismerés adományozásának kezdeményezésekor kitöltendő
formanyomtatvány nem képezi a rendelet
mellékletét, mint eddig, hanem a minisztérium honlapján található.

1042/2019. (II. 18.) Korm.
határozat a nemzeti
identitás erősítését célzó
programokról

A Kormány
2019.02.18.
1. egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése
és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél
fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége;
2. az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin Programot, amely szociális
helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon
tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának élményét;
3. az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a „Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában”
programot a hazai sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolása, ezáltal a magyar történelmi és irodalmi örökséget
bemutató nagyprodukciók létrehozása érdekében;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerinti program
2019. évi megvalósításához szükséges 6 000 000 000 forint
többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerinti program
megvalósításához szükséges 5 550 000 000 forint többletforrás
beépülő jelleggel történő biztosításáról 2020. évtől kezdődően a
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti
tevékenységek alcím, 14. Az előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása jogcímcsoport javára;
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A Kormány létrehozza
– a Lázár Ervin Programot, amely szociális
helyzettől és lakóhelytől függetlenül
minden, az 1–8. évfolyamos általános
iskolai diák részére tanévenként egyszeri
alkalommal ingyenesen biztosítja a
színházi, tánc- és cirkuszi előadások,
komolyzenei hangversenyek, illetve az
őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét, melyre 6 milliárd forintot
irányoz elő ebben az évben
– a „Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában” programot a hazai sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolása, ezáltal a magyar történelmi és
irodalmi örökséget bemutató nagyprodukciók létrehozása érdekében, melyre
4 milliárd forintot irányoz elő ebben az
évben

21/2019. (II. 25.) Korm.
rendelet a 2019/2020.
tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti
döntésről és a 2019/2020.
tanévben a Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjra
jogosító
szakképesítésekről

Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – gondoskodjon a 3. pont szerinti program
2019. évi megvalósításához szükséges 4 000 000 000 forint
többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
14. Azelőadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – gondoskodjon a 3. pont szerinti program
megvalósításához szükséges 1 600 000 000 forint többletforrás
beépülő jelleggel történő biztosításáról 2020. évtől kezdődően a
központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti
tevékenységek alcím, 14. Az előadó-művészeti szervezetek
többlettámogatása jogcímcsoport javára.
Felelős: pénzügyminiszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
1. melléklet: A nem támogatott és a korlátozottan támogatott
szakképesítések a 2019/2020. tanévtől az iskolai rendszerű
képzésben, megyénként és a fővárosra lebontva

2.
3.

melléklet 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Nógrád megyében
melléklet: A nem támogatott és a korlátozottan támogatott
szakközépiskolai ágazatok a 2019/2020. tanévtől az iskolai
rendszerű képzésben, megyénként és a fővárosra lebontva
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4.
5.

4/2019. (II. 27.) EMMI
rendelet egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek
módosításáról

melléklet 13. táblázat: A korlátozottan támogatott ágazatok
keretszámai fenntartónként Nógrád megyében
melléklet: A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra
jogosító szakképesítések a 2019/2020. tanévben

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermek- 2019.02.18.
védelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet
25. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó
személy a szolgáltatásnyújtás helye szerinti intézménnyel nem
állhat foglalkoztatási jogviszonyban.
(5) Az óvodai és iskolai szociális segítő a szolgáltatásnyújtás
helye szerinti intézményben a tevékenysége során a gyermekek,
tanulók felügyeletéről az egyéni szociális szolgáltatások
megvalósításának ideje alatt maga gondoskodik.
(6) Az óvodai és iskolai szociális segítőnek a foglalkoztatás kezdő
időpontjától számított két éven belül el kell végeznie az óvodai és
iskolai szociális segítő képzést. Nem kell elvégezni az óvodai és
iskolai szociális segítő képzést azon személyeknek, akik részt
vettek az EFOP-3.8.2-16 „Szociális humán erőforrás fejlesztés”
elnevezésű,
európai uniós finanszírozású projekt keretében szervezett
képzésben, vagy akik iskolai szociális munka szakirányú végzettséggel rendelkeznek.”
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A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra
jogosító szakképesítések a 2019/2020.
tanévben Nógrád megyében:
Kőműves, Festő, mázoló, tapétázó,
Villanyszerelő, Gyakorló ápoló, Gazdasági
informatikus, Gyártósori gépbeállító, Ipari
gépész, Gépi forgácsoló, Női szabó,
Műanyagfeldolgozó, Mezőgazdasági gépész,
Pék, Szociális gondozó és ápoló,
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Karosszérialakatos, Szoftverfejlesztő, Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző, Autószerelő, Fogadós
A változások az óvodai és iskolai szociális
segítővel kapcsolatosak:
– az általa segített intézménnyel nem állhat
foglalkoztatási jogviszonyban
– a gyermekek, tanulók felügyeletéről az
egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt maga gondoskodik
– két éven belül el kell végeznie az óvodai
és iskolai szociális segítő képzést, kivéve
ha az EFOP-3.8.2-16 „Szociális humán
erőforrás fejlesztés” elnevezésű eu-s
projekt keretében szervezett képzésben vett
részt, vagy iskolai szociális munka
szakirányú végzettséggel rendelkezik
– család- és gyermekjóléti központ az
óvodai és iskolai szociális segítő részére a
köznevelési intézménybe szóló megbízólevelet állít ki
– köznevelési intézmény az óvodai és
iskolai szociális segítő személye kapcsán
kifogással élhet a család- és gyermekjóléti
központ vezetőjénél

1092/2019. (III. 8.) Korm.
határozat a térítésmentes
tankönyvellátásnak a
köznevelés nappali
rendszerű iskolai oktatás
10–16. évfolyamaira
történő kiterjesztéséről

A 26. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A család- és gyermekjóléti központ az óvodai és iskolai
szociális segítő részére a köznevelési intézménybe szóló
megbízólevelet állít ki.
(2b) A köznevelési intézmény az óvodai és iskolai szociális segítő
személye kapcsán kifogással élhet a család- és gyermekjóléti
központ vezetőjénél. A kifogással kapcsolatos részletes eljárásrendet az együttműködési megállapodás tartalmazza.”
A 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha
a) egy bölcsődei csoportban egy sajátos nevelési igényű, illetve
korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el,
legfeljebb tizenegy gyermek,
b) egy bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelési igényű, illetve
korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el,
legfeljebb tíz gyermek,
c) egy speciális bölcsődei csoportban három–hat sajátos nevelési
igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket
látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható.
A Kormány
2020/2021.
1. egyetért a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés tanévtől
nappali rendszerű iskolai oktatásában
a 10–12. évfolyamos tanulókra való kiterjesztésével, valamint a
köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az első szakképesítés megszerzése során a 13–16. szakképzési évfolyamokra
történő együtemű bevezetésével a 2020/2021. tanévtől;
2. felhívja a pénzügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjanak beépülő jelleggel a 2020. évben a
szükséges forrás rendelkezésre állásáról.
Felelős: pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2020. évi, illetve az adott évi költségvetés tervezése során
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Változás:
Nőtt az egy bölcsődei csoportban ellátható
gyermekek száma az esetben, ha sajátos
nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és
gondozásra jogosult gyermeket látnak el:
– ha a csoportban egy ilyen gyermek van,
10-ről 11-re
– ha a csoportban kettő ilyen gyermek van,
8-ról 10-re
növekedett a csoportban nevelhető
gyermekek száma.
A
térítésmentes
tankönyvellátás
a
2020/2021. tanévtől kiterjesztésre kerül a
köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában a 10–12. évfolyamos tanulókral,
valamint a köznevelés nappali rendszerű
iskolai oktatásában az első szakképesítés
megszerzése során a 13–16. szakképzési
évfolyamokra.

9/2019. (III. 22.) AB
határozat A nemzeti
köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvénnyel
kapcsolatos mulasztásban
megnyilvánuló
alaptörvény-ellenesség
megállapításáról

1. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy
a jogalkotó mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvényben vagy más jogszabályban nem alakított ki a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre, tanulókra vonatkozóan az egyéni szempontok megfelelő
mérlegelését lehetővé tevő olyan további kedvezményszabályokat, amelyek a közoktatás során maradéktalanul biztosítják
ezen gyermekek, tanulók – Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése
szerinti – védelmét. Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. június 30. napjáig
tegyen eleget.
[82] Az Alkotmánybíróság a fenti határozataiban foglaltak alapján
megállapította, hogy az Nkt. kedvezményeket biztosító rendelkezései azzal, hogy az értékelés szabályozása során a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók egyéni
eltérő adottságait egyáltalán nem, még szakértői vélemény
ellenére sem veszik figyelembe, illetve nem differenciálják; nem
biztosítják megfelelően a tanulók egyéni képességeihez igazodó
fejlődését.

2019. évi XXXI. törvény a
Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület
tevékenységével érintett
egyes állami tulajdonú
ingatlanok
vagyonkezelésének
rendezéséről

3. § (1) A hátrányos helyzetű, beteg, illetve sérült gyermekek
fejlesztésével, kezelésével, nevelésével és integrációjával,
gyermekek oktatásával, táboroztatásával, környezetvédelmi
szemléletformálásával, valamint a hazai lovassport és lovas
parasport fejlesztésével összefüggő állami feladatok ellátásában
való közreműködés és az ilyen tárgyú közérdekű tevékenység
céljából, az Országgyűlés az 1. mellékletben meghatározott
ingatlanok vagyonkezelőjének 2020. szeptember 1-től kezdődően
20 éves időtartamra a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesületet jelöli ki.
1. számú melléklet A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok
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A jogalkotó mulasztásban megnyilvánuló
alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal,
hogy nem alakított ki a BTMN gyermekekre, tanulókra vonatkozóan az egyéni
szempontok megfelelő mérlegelését lehetővé tevő olyan további kedvezményszabályokat, amelyek a közoktatás során
maradéktalanul biztosítják ezen gyermekek,
tanulók – Alaptörvény XVI. cikk (1)
bekezdése szerinti – védelmét.
[Minden gyermeknek joga van a megfelelő
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.]
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
az Nkt. kedvezményeket biztosító rendelkezései azzal, hogy az értékelés szabályozása során a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók
egyéni eltérő adottságait egyáltalán nem,
még szakértői vélemény ellenére sem
veszik figyelembe, illetve nem differenciálják; nem biztosítják megfelelően a
tanulók egyéni képességeihez igazodó
fejlődését.
Új rendelkezés.

Az 1. számú mellékletben 14 db fóti ingatlan szerepel.

2019. évi XXXVI. törvény
a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI.
törvény módosításához
kapcsolódóan egyes
törvények módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az állam, a
települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló
kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét
képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) egyházi
jogi személy, az etikaóra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye
szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között.” (2) Az
Nkt. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4)
A nevelési-oktatási intézmény és az egyházi jogi személy a
fakultatív hitoktatással, a nevelési-oktatási intézmény és a bevett
egyház, illetve belső egyházi jogi személye a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során egymással
kölcsönösen együttműködik.” 48. § Az Nkt. 35/A.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép: „35/A. § Az állami iskola 1–8.
évfolyamán az etikaóra vagy az ó ehelyett választható, a bevett
egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és
erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.” 49. § (1)
Az Nkt. 35/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a
következő rendelkezés lép: „(1) A fakultatív hitoktatásnál az
egyházi jogi személynek, a hit- és erkölcstanoktatásnál a bevett
egyháznak, illetve belső egyházi jogi személyének a feladata a hités erkölcstanoktatás megszervezése, ennek keretében különösen”
(2) Az Nkt. 35/B. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép: „(3) Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve a bevett egyház és belső
egyházi jogi személye által foglalkoztatott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy alkalmazásakor a 3. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személynek a 32. § (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.” 50. § Az
Nkt. 88.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4)
A központi költségvetés a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
fenntartók számára az állami és a települési önkormányzati
fenntartású nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai
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Változás:
Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve a
bevett egyház és belső egyházi jogi
személye által foglalkoztatott, hit- és
erkölcstanoktatásban közreműködő személy
alkalmazásakor is szükséges erkölcsi
bizonyítvány.

A belügyminiszter
közleménye a szakmai
vizsgaelnöki
névjegyzékről

84/2019. (IV. 18.) Korm.
rendelet a Kormány
tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet módosításáról

szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben alkalmazottak elismert létszáma, valamint nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők jogszabály szerint finanszírozott létszáma
alapján átlagbér alapú költségvetési hozzájárulást biztosít a
köznevelési feladat ellátásához szükséges pedagógusok és a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetménye, munkabére és ezek járulékai kifizetéséhez. A 2. § (3)
bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók esetében az
átlagbér alapú költségvetési hozzájárulás mértékét a központi
költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”
A belügyminiszter az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, 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 feladatokat láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai
felügyelete alá tartozó szakképesítések tekintetében.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 2019. május 1.
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése a következő 28.
ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
miniszter) mint a miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős
helyettese a Kormány]
„28. társadalmi felzárkózásért”
(felelős tagja.)
Az 5. alcím a következő 63/A. és 63/B. §-sal egészül ki:
2019. május 1.
„63/A. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű személyek
helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége
keretében
a) felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek
kialakításáért és koordinációjáért,
b) felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért,
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A jogszabály kiegészíti azt a névjegyzéket,
mely tartalmazza azon személyeket, akik a
BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképesítések tekintetében nevelési-oktatási
intézményekben a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat láthatnak el.

Változás:
A Kormány a belügyminiszter feladatait
kibővítette a társadalmi felzárkóztatásért
való felelősséggel.

A belügyminiszter társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos felelőssége keretében
– felel a hátrányos helyzetű és roma
gyermekek esélyteremtésének biztosításáért,
– felel a hátrányos térségekben élők
társadalmi felzárkózásáért.

c) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,
d) a foglalkoztatásért felelős miniszterrel együttműködésben felel
az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex
szolgáltatások biztosításáért.
63/B. § (1) A miniszter a 40. § (2) bekezdésében meghatározott
felelőssége keretében kidolgozza a társadalmi felzárkózási és
roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját és
koordinálja annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák
társadalmi integrációjával és a roma nemzetiség jogait érintő
intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit,
ennek keretében előkészíti a vonatkozó jogszabályokat.”
18/2019. (V. 10.) AM
rendelet az
iskolagyümölcs- és
iskolazöldség-program
végrehajtásáról
135/2019. (VI. 11.) Korm.
rendelet a szakképzési
megállapodásról

11/2019. (VII. 3.) EMMI
rendelet a 2019/2020.
tanév rendjéről

Új jogszabály

1. § (1) A szakképzési megállapodás a nem állami fenntartású
A jogszabály a nem állami fenntartású
szakképző iskola fenntartója számára három tanév időtartamra
szakképző iskola fenntartójával megbiztosítja az állam által finanszírozott szakképzésben való
köthető szakképzési megállapodás céljáról,
részvételre jogosult tanulók számára szervezett képzések költségmegkötésének feltételeiről, megkötésétől,
vetési hozzájárulás terhére történő elindításának lehetőségét azzal,
tartalmáról, felülvizsgálatáról, módosíhogy az ezen időtartamon belül elindult képzés esetében az állam
tásáról és megszűnéséről szól.
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 84. § (11) bekezdése alapján a képzés teljes
időtartamára biztosítja a költségvetési hozzájárulást.
A rendelet a következő fejezeteket tartalmazza:
2019.
Fontosabb rendelkezések:
1. A rendelet hatálya
szeptember 1- – a tanítási év első tanítási napja 2019.
2. A tanév, a tanítási év
től
szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási
3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
napja 2020. június 15. (péntek)
4. A vizsgák rendje
– a tanítási napok száma száznyolcvan nap,
5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és
szakgimnáziumban
százhetvennyolc,
a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás
gimnáziumban, szakközépiskolában és
lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben
szakiskolában százhetvenkilenc
6. A témahetek megszervezése
– őszi szünet 2019. október 25-tól 2018.
7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
november 3-ig, téli szünet 2019. december
8. Záró rendelkezések
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20-tól 2020. január 5-ig, tavaszi szünet
2020. április 8-tól 2019. április 14-ig tart
– a tanítási évben az oktatásért felelős
miniszter által meghirdetett témahetek:
1. pénzügyi és vállalkozói témahét 2020.
március 2-6. között,
2. digitális témahét 2020. március 23-27.
között,
3. fenntarthatósági témahét 2020. április
20-27. között
– országos kompetencia-mérés: 2020.
május 27.
– az OH 2020. január 6. és március 31.
között szakmai ellenőrzés keretében
vizsgálja meg a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen
belül különösen a megelőző három év
országos kompetenciamérési eredményei
alapján alacsony teljesítménnyel érintett,
valamint a magas szegregációs indexszel
jellemezhető köznevelési intézményekben
a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása, valamint a deszegregáció
érdekében tett intézményi, fenntartói
intézkedéseket és azok megvalósulását.
– egy tanítás nélküli munkanap kizárólag
pálya-orientációs célra használható fel.
Változás a korábbi évekhez képest:
a rendelet nem tartalmaz a tanulmányi
versenyekről és az országos mérés,
értékelés alapján meghatározott tanulói
képességszinthatárokról szóló fejezetet.
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2019. évi LXVI. törvény
Magyarország 2020. évi
központi költségvetésének
megalapozásáról

13/2019. (VII. 12.) EMMI
rendelet a kerettantervek
kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről
szóló 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet
módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. §-a a 2019.09.01-től
következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ágazati képző központ gyakorlati képzés szervezése
céljából
a) legalább négy mikro-, vagy kisvállalkozás által, vagy
b) kettő középvállalkozás, vagy a kis- és a középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya
alá nem tartozó gazdálkodó szervezet által, vagy
c) a szakképzési centrum legfeljebb 60%-os tulajdoni hányadával
létrehozott nonprofit gazdasági társaság.
(2b) A (2a) bekezdés a) pontja szerint létrehozott ágazati képző
központ tagjai bevételének legfeljebb 20%-a származhat
közvetlen állami támogatásból.
(2c) Az ágazati képző központ szervezeti minőséget – a társaság
alapításakor vagy később – a gazdasági társaság kérelmére a
cégbíróság állapítja meg. A gazdasági társaság az ágazati
képzőközponti jelleget cégnevében feltüntetheti.”
Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 1. 2. § 51. pontja, és 2. 89. § l) pontja.
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 2019.07.13.
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § A 7. melléklet 7.38. Közigazgatási ismeretek kerettanterv a
középiskolák 11–12. évfolyama számára című kerettantervet első
alkalommal a 2021/2022. tanévben a középiskolák tizenegyedik
évfolyamán, majd ezt követően felmenő rendszerben lehet
alkalmazni.”
A 7. melléklet a következő 7.38. ponttal egészül ki:
„7.38. Közigazgatási ismeretek kerettanterv a középiskolák 11–
12. évfolyama számára”
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A jogszabály kiegészült az ágazati képző
központban szervezett gyakorlati képzésre
vonatkozó részletszabályokkal.

Az értelmező rendelkezések közül törlésre
került az ágazati képző központ fogalma.
A rendelet kiegészül a Közigazgatási
ismeretek kerettantervvel a középiskolák
11-12. évfolyama számára

2019. évi LXX. törvény a
közneveléssel összefüggő
egyes törvények
módosításáról és a nemzeti
köznevelés
tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII.
törvény hatályon kívül
helyezéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. 2019.07.26.
§-a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha – az óvoda kivételével – állami szerv vagy felsőoktatási
intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézményben olyan
nevelési-oktatási vagy tájékoztató tevékenység folytatására kerül
sor, amely a köznevelési jogszabályok súlyos megsértése révén a
gyermek, tanuló Alaptörvényben foglalt jogainak megsértését
eredményezheti, amennyiben e törvény szerinti más jogi eszköz
a) nem vezetett eredményre vagy
b) nem áll rendelkezésre,
az oktatásért felelős miniszter, az intézményvezető megbízását
vagy ahhoz adott egyetértését mérlegelési jogkörében a tevékenységről való tudomásszerzést követő egy éven belül visszavonhatja.”
A 4.§ a következő 6a. ponttal egészül ki: (E törvény alkalma- 2019.07.26.
zásában) „6a. fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló tantárgyi
felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező
foglalkozás.
A 4. § a következő 42–49. ponttal egészül ki:
2019.07.26.
(E törvény alkalmazásában)
„42. használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az
adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola
által térítésmentesen vagy térítés ellenében átadott, legalább
három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a
tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv,
43. közismereti tankönyv: a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban:
Nat) bármely tantárgyához alkalmazható tankönyv,
44. munkafüzet: az a tankönyv, amely alkalmas arra, hogy egy
vagy több meghatározott tankönyv tananyagának gyakorlását,
elsajátítását, alkalmazását elősegítse,
45. szakképzési tankönyv: a szakképzési kerettanterv alapján az
iskolai rendszerű szakképzésben alkalmazható tankönyv,
46. munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során
a tanulónak a tankönyvben elhelyezett feladatlapon kell az előírt
feladatot megoldania,
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Új rendelkezés:
Az oktatásért felelős miniszter az intézményvezető megbízását vagy ahhoz adott
egyetértését visszavonhatja, ha az iskolában olyan tevékenység folyik, amely a
tanuló Alaptörvényben foglalt jogainak
megsértését eredményezheti.

Az értelmező rendelkezések közé bekerült
a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező foglalkozás,
a fejlesztő pedagógiai ellátás fogalma.
Az értelmező rendelkezések kiegészültek a
következő fogalmakkal: használt tankönyv,
közismereti
tankönyv,
munkafüzet,
szakképzési tankönyv, munkatankönyv,
tankönyv, tankönyvellátás, tartós tankönyv.

47. tankönyv: az a könyv – beleértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a munkatankönyvet, a
munkafüzetet, a feladatgyűjteményt – vagy a digitális tananyag
vagy a nevelési-oktatási program részét alkotó
információhordozó, feladathordozó, amelyet az e törvényben és az
e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott eljárásban tankönyvvé nyilvánítottak,
48. tankönyvellátás: az iskolában alkalmazott tankönyvek
fejlesztése, kiadása, előállítása, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolítása,
49. tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó
kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést
igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább
négy tanéven keresztül használják.
A 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26.
„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az
egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó –
a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
sajátos helyzete indokolja.”
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 2020.01.01.
a § a következő (2a)–(2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő –
tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az
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Változás: Eddig a gyermek annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben az
ötödik életévét betölti, felmentést kaphatott
a kötelező óvodai nevelés alól, ezen túl csak
annak az évnek az augusztus 31. napjáig
kaphat felmentést, amelyben a negyedik
életévét betölti.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig
nyújthat be kérelmet a kötelező óvodai
nevelés alóli felmentés iránt. A felmentést
a Kormány rendeletében kijelölt szerv adja,
mely szakértőként meghallgatja az óvodavezetőt vagy a védőnőt.
A jogszabályi hely tartalmazza a döntés
elleni jogorvoslat szabályait.

óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a
döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani.
A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem
változtathatja meg.
(2b) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való
érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított
harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha
egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek.
(2c) A (2a) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első
fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a
perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben
három hivatásos bíróból álló
tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem
járhat el.
(2d) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő
érkezésétől számított negyvenöt napon belül
bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja
és a felek részére kézbesíti.
(2e) A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési
szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”
A 9. § a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
2019.07.26
„(9a) A (9) bekezdés alkalmazása során az alternatív kerettanterv
csak akkor hagyható jóvá, ha megfelel a következő szempontoknak:
a) a Nat-ban meghatározott tananyag tartalmakat tanévenként két
félévre bontva kell megjeleníteni a kerettantervekben, összhangban a
tanulók félévenkénti értékelésével,
b) a Nat-ban foglalt műveltségi területek adaptálása során az iskolák
közötti átjárhatóság és a továbbtanulás biztosítása érdekében az
alternatív kerettanterv tantárgyi struktúrája legfeljebb harminc
százalékban térhet el az oktatásért felelős miniszter által kiadott
kerettantervben foglalt tantárgyi struktúrától.
19

Új rendelkezés:
Az alternatív óvodák, iskolák által készített
alternatív kerettantervet az oktatásért
felelős miniszter csak akkor hagyhatja jóvá,
ha a tananyag tanévenként két félévre le
van bontva, valamint a tantárgyi struktúra
legfeljebb harminc százalékban tért el az
oktatásért felelős miniszter által kiadott
kerettantervben foglaltaktól.

A 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) 2019.07.26
A nyilvántartásba vétellel összefüggő költségeket a kérelem
benyújtója viseli. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét – a (2) bekezdésben meghatározottak
szerint – a változást követő nyolc napon belül kell kérelmezni.
A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat,
szakmai alapdokumentum nyilvánosak.”
A 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26.
„(9) Ha a köznevelési intézményt a (8) bekezdés g) pontja alapján
törli a nyilvántartásból a köznevelési feladatokat ellátó hatóság,
akkor a nyilvántartásból való törlésről hozott határozatában kijelöli
azt a nevelési-oktatási intézményt, amely a törölt intézménnyel
jogviszonyban álló gyermekek, tanköteles tanulók felvételét nem
tagadhatja meg. Nem tanköteles tanuló esetében csak az érintett
kérelmére kell kötelező felvételt biztosító intézményt kijelölni. Az
intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló számára a
kijelölt intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne
jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési intézmény nyilvántartásból való törléséről szóló végleges határozatot a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság megküldi a területileg illetékes tankerületi
központnak, szakképző iskola esetében az állami szakképzési és
felnőttképzési szervnek, települési
önkormányzatnak, a törvényben meghatározott feladataik ellátása
érdekében. A jogutóddal megszűnő intézmény iratállományát a
jogutód intézménynek kell átadni. A jogutód nélkül megszűnő
intézmény esetén a fenntartó, a fenntartó jogutód nélküli megszűnése
esetén az intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési
feladatokat ellátó hatóság számára kell átadni az iratállományt.”
A. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(9) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási intézmény
állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább egy, a
maximális létszám befogadására alkalmas óvodai csoport,
kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően
valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére
alapították, és az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott
– személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, vagy újonnan
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Változás:
A köznevelési intézmény nyilvántartásba
vételét nem bejelenteni, hanem kérelmezni
kell.

Változás:
A nyilvántartásból törölt intézmény esetén
a hatóság a törölt intézménnyel jogviszonyban álló nem tanköteles tanulók
számára csak az érintett kérelmére jelöl ki
kötelező felvételt biztosító intézményt.
A jogszabályi hely tartalmazza a törölt
intézmény
iratállománya
átadásának
szabályait.

A bekezdés kiegészült a következőkkel: Ha
nemzetiségi
nevelés-oktatás
esetén,
valamint az ötezer főt meg nem haladó
lakosságszámú településen, a neveléstoktatást igénybevevő gyermekek, tanulók
előre tervezhető létszáma nem éri el az
átlag osztály- vagy csoportlétszámot, akkor
a maximális létszám befogadására alkalmas
osztályteremre, csoportszobára vonatkozó

induló nevelési-oktatási forma esetében felmenő rendszerben,
fokozatosan megteremti. Ha nemzetiségi nevelés-oktatás esetén,
valamint az ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú
településen, a nevelést-oktatást igénybevevő gyermekek, tanulók
előre tervezhető létszáma nem éri el az átlag osztály- vagy
csoportlétszámot, akkor a maximális létszám befogadására
alkalmas osztályteremre, csoportszobára vonatkozó feltétel
helyett elegendő, ha az intézmény az átlaglétszám befogadására
alkalmas helyiséggel rendelkezik.”
A 25. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
2019.07.26
„(6) A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel,
tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga gondoskodik.”
A 25. § (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
2019.07.26
„Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János
Kollégiumi Programban a minimális osztály-, illetve kollégiumi
csoportlétszámtól legfeljebb húsz százalékkal el lehet térni.
A 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(5) Az általános iskola és a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret-különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára, továbbá az első– negyedik
évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló,
differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
számára szervezett fejlesztő pedagógiai ellátás keretében a tanuló
tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szakaszának,
illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus,
készségfejlesztését pedig fejlesztő pedagógus végzi. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további
heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben
meghatározott időkerete felett.”
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feltétel helyett elegendő, ha az intézmény
az átlaglétszám befogadására alkalmas
helyiséggel rendelkezik.

Új rendelkezés:
A szociális segítő az egyéni szociális
szolgáltatások megvalósításának ideje alatt
a gyermek, tanuló felügyeletéről maga
gondoskodik.
Új rendelkezés:
Az Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi Programban a minimális osztály-,
illetve
kollégiumi
csoportlétszámtól
legfeljebb húsz százalékkal el lehet térni.
A bekezdés kiegészült a következőkkel: A
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett
fejlesztő pedagógiai ellátás keretében a
tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelőoktató munka szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését pedig fejlesztő
pedagógus végzi.

A 35/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(3) Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív
hitoktatásban, illetve a bevett egyház és azok belső egyházi jogi
személyei által foglalkoztatott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személynek a 32. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. A bevett egyház és azok
belső egyházi jogi személyei által polgári jogi jogviszony
keretében foglalkoztatott hit- és erkölcstanoktatónak meg kell
felelnie a 66. § (1) bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek,
amely tényt a polgári jogi jogviszony létesítésekor az érintett
személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.”
A 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésében meghatározott
eljárásban
a) a kérelmet elutasíthatja,
b) a döntést megváltoztathatja, vagy
c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új
döntés meghozatalára utasíthatja.”
A 41. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
2019.07.26
(A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja
nyilván:)
„h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett
részt külföldi tanulmányúton.”
A 44/A. §-t követően a következő 26/A. alcímmel egészül ki:
2019.07.26
„26/A. A tanulói edzettség mérésével és a külföldi tanulmányúttal
kapcsolatosan kezelt adatok
44/B. § (1) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési
adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő
rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók egészségi állapotának nyomon
követése céljából a Magyar Diáksport Szövetség működteti.
(2) A NETFIT – mérési azonosító alkalmazásával – a tanuló
következő személyes adatait tartalmazza:
a) mérési azonosító,
b) születési év és hónap,
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A bekezdés kiegészült a következőkkel: „A
bevett egyház és azok belső egyházi jogi
személyei által polgári jogi jogviszony
keretében foglalkoztatott hit- és erkölcstanoktatónak meg kell felelnie a 66. § (1)
bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek,
amely tényt a polgári jogi jogviszony
létesítésekor az érintett személy hatósági
bizonyítvánnyal igazolja.”
66. § (1) bekezdés b) pont:
„ne álljon a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű legyen”
Tartalmi változás nincs.

Új rendelkezés.

A jogszabályi hely a Magyar Diáksport
Szövetség által működtetett NETFIT
rendszerben kezelt adatokról és azok
kezeléséről szól.

c) nem,
d) decimális életkor,
e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,
f) évfolyam,
g) az iskola feladatellátási helye,
h) a fizikai fittségi mérés eredményei.
(3) A nyilvántartás adatai az első adatfelvételtől számított tíz évig
kezelhetők.
(4) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus
– mérésben érintett tanulónként, mérési azonosító alkalmazásával
– rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai fittségi mérés tanulót
érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával megismerheti.
44/C. § (1) A központi költségvetésből vagy európai uniós 2019.07.26
forrásból megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának
biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány informatikai alapú nyilvántartást vezet (a továbbiakban: tanulmányutak nyilvántartása).
(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) a tanuló nevét,
b) a tanuló oktatási azonosító számát,
c) a tanuló nevelési-oktatási intézményének nevét, OM azonosítóját,
d) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett
részt külföldi tanulmányúton,
e) kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői
hozzájárulási nyilatkozatot,
f) a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,
g) a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,
h) az utasbiztosítás szerződésszámát,
i) a támogatói szerződés számát,
j) egyéni pályázat esetén a tanuló bankszámlaszámát.
(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokat a
központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a
felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány a KIR
részére továbbítja.
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A jogszabályi hely a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból
megszervezett külföldi tanulmányutakról a
Tempus Közalapítvány által vezetett informatikai alapú nyilvántartásról és az abban
szereplő adatok kezeléséről szól.

(4) A külföldi tanulmányútra irányuló egyéni pályázat esetén a (2)
bekezdés a)–j) pontjában szereplő adatokat a tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülő, csoportos pályázat esetén a (2) bekezdés a)–
i) pontjában szereplő adatokat a nevelési-oktatási intézmény
szolgáltatja a Tempus Közalapítvány számára.”
A 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2020.01.01.
„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére
a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét
az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést
engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő
hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési
évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői
kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést
engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a
gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)–(6f)
bekezdésében foglaltakat.”
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Változás:
– „A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek
további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az
iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság
rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a
szülői kérelem benyújtására nyitva álló
határidő előtt a gyermek további egy
nevelési évig óvodai nevelésben történő
részvételét javasolja, a szülői kérelem
benyújtására nincs szükség.”
A jövőben tehát nem az óvodavezető vagy a
szakértői bizottság dönt a tanköteles korba
lépett gyermek óvodában maradásáról, hanem
kormányrendeletben meghatározott szerv.
– Ha a gyermek az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget korábban eléri, nem
a köznevelési feladatot ellátó hatóság
(megyeszékhely szerinti járási kormányhivatal), hanem a felmentést engedélyező
szerv (kormányrendeletben meghatározott
szerv) engedélyezheti, hogy a gyermek
hatéves kor kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
– A döntés ellen jogorvoslattal lehet élni.

A 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló
egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése,
tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott
időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló
esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot
követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a
tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott
esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.”
A 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„(6) A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a
tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget. Az
eljárás során a felmentést engedélyező szerv megkeresheti a
gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót,
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a
gyermekvédelmi gyámot. Az eljárásban a függő hatályú
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”
A 45. §-a a következő (6a)–(6f) bekezdéssel egészül ki:
2019.09.01.
„(6a) Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két
alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két
alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola
igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a
következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.
(6b) A (2) és (6) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási
pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet
megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság
nem változtathatja meg.
(6c) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való
érkezését követő nyolc napon belül intézkedik a tárgyalási
határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított
harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha
egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek.
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Változás:
A korábbi magántanulói státusz törlésre
került.
Lehetséges azonban egyéni munkarend
kérelmezése. A kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig lehet benyújtani a
felmentést engedélyező szervhez,(tehát
nem az iskola igazgatójához), mely szervet
kormányrendelet jelöl ki. Később csak a
tankötelezettség iskolába járással történő
teljesítését megakadályozó körülmény
felmerülése esetén nyújtható be kérelem.
Változás:
Az egyéni munkarend iránti kérelemről a
felmentést engedélyező szerv dönt, döntése
előtt – nem kötelező jelleggel – kikérheti az
iskolaigazgató, gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálat véleményét.
Új rendelkezés:
– Ha az egyéni munkarendben tanuló neki
felróható okból két alkalommal nem jelenik
meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a
felmentést engedélyező szervet, és a tanuló
a következő félévtől csak iskolába járással
teljesítheti a tankötelezettségét.
– A döntés elleni jogorvoslati eljárás
szabályait is tartalmazza a jogszabályi hely.

(6d) A perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös
bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás
megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos
bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb
egyesbíró nem járhat el.
(6e) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő
érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a
határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek
részére kézbesíti.
(6f) A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a szerinti ítélkezési
szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”
A 45. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 2020.01.01.
lépnek:
„(8) A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre
kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból
adatot közöl a területileg illetékes kötelező felvételt biztosító
óvodák, iskolák fenntartói számára. A felmentést engedélyező
szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és
felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség
teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.
(9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja
az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan
mulasztása esetén törvény vagy kormányrendelet által feladat- és
hatáskörébe utalt feladatokat.”

A 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2020.09.01.
„(5) A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam
biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen
álljanak rendelkezésre.”
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Változás:
– Eddig az óvodai nevelésre kötelezettek
nyilvántartásáról a jegyző, a tankötelesekéről a köznevelési feladatot ellátó
hatóság (megyeszékhely szerinti járási
kormányhivatal)
gondoskodott.
2020.01.01-től ezt a feladatot az Oktatási
Hivatal látja el.
– A felmentést engedélyező szerv felügyeli
és rendeli el az óvodába járási kötelezettség
és a tankötelezettség teljesítését.
– Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos intézkedések a jövőben nem csak
tanköteles tanulók esetén, hanem az óvodaköteles gyermekek esetén is a gyermek,
tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési
feladatot ellátó hatóság hatáskörébe
tartoznak.
2020.09.01-től az állam kiterjeszti a tankönyvek térítésmentes biztosítását a
nappali rendszerű iskolai oktatás egészére.

Az. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(1) A pedagógus – a 3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén
osztályzattal minősíti. A külföldi tartózkodás miatt egyéni
munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az
igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az
év végén ad számot tudásáról. A tanuló magatartásának és
szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az
osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi.
Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét
rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az
érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket
és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges
értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú
tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján
értesíti. Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógiai
programja szerint. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a
tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.”
A. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(1) Nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és
oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat
keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú
közvetlen foglalkozás – pedagógusmunkakörben, az óraadó és az
egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével,
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el.
Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári
jogi jogviszony nem létesíthető. A tankerületi központ által
fenntartott köznevelési intézményben köznevelési alapfeladatellátásra létesített munkakörben foglalkoztatottak a tankerületi
központtal közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Ettől eltérően,
idegen nyelven folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátása
érdekében anyanyelvi tanárként történő foglalkoztatásra sor
kerülhet a nemzetközi szerződés vagy tárcaközi megállapodás
alapján, Magyarországon tevékenykedő szervezettel létesített
munkaviszonyban történő kirendeléssel is.”
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A bekezdés a következő mondattal egészült
ki:
„A külföldi tartózkodás miatt egyéni
munkarenddel rendelkező tanuló esetében a
félévi minősítés az igazgató döntése alapján
mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év
végén ad számot tudásáról.”

A bekezdés a következő mondattal egészült
ki:
„Ettől eltérően, idegen nyelven folytatott
nevelési, oktatási tevékenység ellátása
érdekében anyanyelvi tanárként történő
foglalkoztatásra sor kerülhet a nemzetközi
szerződés vagy tárcaközi megállapodás
alapján, Magyarországon tevékenykedő
szervezettel létesített munkaviszonyban
történő kirendeléssel is.”

A. 61. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(7) A köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén
nem összeférhetetlen,
a) ha a magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási
kapcsolatba kerülne, valamint
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltaktól
eltérően, ha a tankerületi központ által fenntartott köznevelési
intézményben közalkalmazotti jogviszonyban álló személy
polgári jogi jogviszony alapján lát el a tankerületi központ által
fenntartott más köznevelési intézményben egyébként a munkakörébe tartozó feladatokat.
(8) Ahol a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény munkáltatóról rendelkezik, azon a
tankerületi központot, továbbá – az intézményvezető számára e
törvény által biztosított munkáltatói jogok tekintetében – a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézményt kell érteni.”
A 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti,
az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel meghatározott
illetménypótlék megállapításának elveit, továbbá a munkavégzés
sajátos körülményeire tekintettel az e törvényben meghatározott
felső határnál magasabb mértékű pótlékot határozhat meg.”

28

Változás:
– a „Munka Törvénykönyve” kifejezés
„Polgári Törvénykönyv”-re változott
–a bekezdés kiegészült a következő b)
ponttal:
[...nem összeférhetetlen] „b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben
foglaltaktól eltérően, ha a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban
álló személy polgári jogi jogviszony
alapján lát el a tankerületi központ által
fenntartott más köznevelési intézményben
egyébként
a
munkakörébe
tartozó
feladatokat.”

A bekezdés a következő mondatrésszel
egészült ki:
A Kormány rendeletben „a munkavégzés
sajátos körülményeire tekintettel az e
törvényben meghatározott felső határnál
magasabb mértékű pótlékot határozhat meg.”

A. 65. § a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
2019.09.01.
„(5a) A Kormány rendeletben az intézmény vezetői részére
a) az intézmény méretétől függően további bérpótlékot és
b) a nyújtott munkateljesítménytől függően ösztönzési keresetkiegészítést állapíthat meg.
(5b) A munkáltató – ide nem értve a helyettesítést – a munkakörbe
tartozó feladatokon kívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg
a pedagógus részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából
adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A célfeladat eredményes végrehajtásáért – a
pedagógus illetményén felül, írásban, a célfeladat teljesítésének
igazolásakor – céljuttatás jár.”
A 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„(1) Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás
felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező
és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek
megfelelő személynek adható.”
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Új rendelkezés:
A Kormány rendeletben az intézmény
vezetői részére bérpótlékot és ösztönzési
keresetkiegészítést állapíthat meg.
A munkáltató a pedagógus részére célfeladatot állapíthat meg, melyért céljuttatás
jár.

A bekezdés az alábbi rendelkezéseket szünteti
meg:
„Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges
– a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító
mesterképzésben szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben
vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
Az óraadói megbízás ellátása során szerzett
szakmai gyakorlat megállapításakor az egy

A. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(3) Az országos méréshez, értékeléshez központilag elkészített,
mérési azonosítóval ellátott dokumentum alkalmazható, amelyen
nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése, értékelése céljából az
országos mérés, értékelés során keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és e
célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a
hivatal részére. A hivatal az átadott adatokat az Onytv. szerint, az
annak 1. melléklet VI. alcímében meghatározott informatikai
rendszerben kezeli.”
A 83. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
2019.07.26
„(4a) A települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az
érintett országos nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi
nevelés-oktatásban részt vevő intézmény vezetőjének megbízásával és megbízása visszavonásával kapcsolatos véleményezési
jogának kikérésére a (4) bekezdés alkalmazandó.”
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időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében
ellátott tanórák, foglalkozások számát össze
kell adni.”
A jövőben is nevelési-oktatási intézményben
intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező személynek adható, azonban az egyéb
feltételek kormányrendeletben kerülnek
meghatározásra”
A bekezdés a következő mondattal egészült
ki:
„A hivatal az átadott adatokat az Onytv.
szerint, az annak 1. melléklet VI. alcímében
meghatározott informatikai rendszerben
kezeli.”
(Onytv. = 2018. évi LXXXIX. törvény az
oktatási nyilvántartásról)

A rendelkezés lényege:
A nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő intézmény vezetőjének
megbízásához sem kell kikérni az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet, az
iskolai diákönkormányzat, a nemzetiségi
nevelés-oktatásban részt vevő intézmény
esetén nemzetiségi önkormányzat, szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei
gazdasági kamara, a vagyonkezelésében
levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.

A 84. § a következő (9b) bekezdéssel egészül ki: „(9b) A magán 2019.07.26
köznevelési intézmény munkaviszonyból eredő olyan kötelezettségeiért, amelyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a
fenntartó kezesként felel. Ha a magán köznevelési intézmény
jogutód nélkül szűnik meg, a munkaviszonyból származó, a
munkavállalók elmaradt munkabérét és egyéb, munkáltatóval
szemben fennálló követeléseit érintő jogok és kötelezettségek a
megszűnés időpontjában a fenntartóra átszállnak.”
A. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(1) Magyarország területén külföldi nevelési-oktatási intézmény
akkor működhet, akkor adhat ki külföldi bizonyítványt, ha abban
az államban, ahonnan származik, az intézményt nevelési-oktatási
intézménynek, az általa kiadott bizonyítványt pedig az ilyen
nevelési-oktatási intézménynek megfelelő bizonyítványnak jogszerűen elismerik, és az elismerést hitelt érdemlően bizonyították,
feltéve, hogy az intézmény működése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal. E rendelkezéseket a nemzetközi iskolák
tekintetében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az
elismerést az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezetnek
kell kiadnia. A külföldi nevelésioktatási intézményt az oktatásért
felelős miniszter – az intézmény fenntartójának kérelme alapján –
nyilvántartásba veszi és engedélyezi a működését. Ha az
intézményt akkreditáló nemzetközi szervezet csak már működő
intézmény számára ad ki elismerést, a nemzetközi óvoda, iskola
számára ideiglenes működési engedély adható, amelynek feltétele
az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezet által az
akkreditációs eljárás megindításáról szóló igazolás kiállítása.”
Az Nkt. a 93. §-t követően a következő 51/A. alcímmel egészül ki: 2019.07.26
„51/A. A tankönyvellátás
93/A. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a Magyarország területén működő iskolákban, ide nem értve az
oktatásért felelős miniszter engedélye alapján a külföldi állam
vagy nemzetközi szervezet oktatási programja alapján folyó
oktatást megvalósító iskolákban,
b) a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködőkre, természetes és jogi személyekre.
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Új rendelkezés.

A bekezdés a következő mondattal egészült
ki:
„Ha az intézményt akkreditáló nemzetközi
szervezet csak már működő intézmény
számára ad ki elismerést, a nemzetközi
óvoda, iskola számára ideiglenes működési
engedély adható, amelynek feltétele az
intézményt
akkreditáló
nemzetközi
szervezet által az akkreditációs eljárás
megindításáról szóló igazolás kiállítása.”

Hatályát veszti a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény, helyette az Nkt-ba
került a tankönyvellátás szabályozása.
A fejezet sok új elemet tartalmaz.

(2) A tankönyvellátás állami feladat. A tankönyvellátás rendszerének
működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felelős.
(3) Az oktatásért felelős miniszter az iskolában alkalmazott
tankönyvek
a) tankönyvvé nyilvánításával és a tankönyvjegyzékre történő
felvételével kapcsolatos feladatait a hivatal által,
b) fejlesztésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat az állami
tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv működtetésével,
c) előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Kormány rendeletében kijelölt, az
állam százszázalékos tulajdonában álló, nonprofit gazdasági társaság
(a továbbiakban: könyvtárellátó) közreműködésével látja el.
93/B. § (1) A könyv, a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a
kislexikon, a munkatankönyv, a munkafüzet, a feladatgyűjtemény,
a digitális tananyag és a nevelési-oktatási program részét alkotó
információhordozó, feladathordozó – az e törvényben és az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott eljárásban – tankönyvvé nyilvánítható.
(2) A tankönyvvé nyilvánításról és a tankönyvvé nyilvánítás
megszüntetéséről a hivatal, a szakképzési tankönyvek tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter dönt. A szakképesítésért
felelős miniszter ezt a jogát az irányítása alatt álló államigazgatási
szervre vagy a miniszterrel kötött megállapodás alapján a hivatalra
átruházhatja.
(3) Tankönyvvé nyilvánítási kérelmet
a) közismereti tankönyv vonatkozásában
aa) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv,
ab) a 93/D. § (2) bekezdése szerinti nyilvános felhívás alapján az
oktatásért felelős miniszter által kiválasztott könyv esetén a
könyvkiadást folytató jogi személy,
ac) bevett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye,
b) szakképzési tankönyv vonatkozásában
ba) könyvkiadást folytató jogi személy,
bb) bevett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye
nyújthat be.
(4) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban az ügyintézési határidő
három hónap.
32

(5) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
93/C. § (1) A tankönyvjegyzéket a hivatal vezeti. A hivatal
a) a 93/B. § (3) bekezdésben meghatározottak kérelme, vagy
b) a szakképesítésért felelős miniszter döntése alapján veszi fel a
tankönyvet a tankönyvjegyzékre. Ha az eljárásban szakértői
vélemény beszerzése szükséges, akkor az a Kormány rendeletében
kijelölt testülettől kérhető.
(2) A digitális tananyag a tankönyvjegyzékre tartós tankönyvként
nem vehető fel.
(3) A tankönyvjegyzék
a) bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat
szerint jóváhagyott kerettantervi tantárgyanként,
b) szakképzési tankönyv esetén szakképzési kerettantervi tantárgyanként, modulonként, témakörönként legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szótár, a
szöveggyűjtemény, a feladatgyűjtemény, az atlasz, a kislexikon, a
munkafüzet, a digitális tananyag és a nevelési-oktatási program
részét alkotó információhordozó, feladathordozó és az idegen
nyelvi tankönyvek tekintetében, továbbá akkor, ha bevett egyház,
vagy annak belső egyházi jogi személye az oktatásért felelős
miniszter által közzétett nyilvános felhívására készít tankönyvet.
93/D. § (1) Az oktatásért felelős miniszter által, a közismereti
tankönyvekre és az oktatásért felelős miniszter mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképzésekre
vonatkozó szakképzési tankönyvekre kiterjedően elkészített
tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv közreműködik, ennek
keretében
a) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett szerkesztett
elektronikus kiadványát, és
b) kiadói feladatokat lát el.

33

(2) Nyilvános felhívást tehet közzé
a) az oktatásért felelős miniszter a Kormány által rendeletben
kijelölt testület véleményének kikérésével közismereti tankönyv
fejlesztésére, nemzetiségi nevelést-oktatást érintő közismereti
tankönyv esetén az Országos Nemzetiségi Tanács egyetértésével,
b) a szakképesítésért felelős miniszter szakképzési tankönyv
fejlesztésére.
(3) Az oktatásért felelős miniszter által közzétett nyilvános felhívás
eredményeképpen elkészített, és a Kormány által kijelölt testület
véleményének kikérését követően kiválasztott könyvekre vonatkozóan – kérelemre, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott, a tankönyvvé nyilvánítási
eljárásra vonatkozó tartalmi és formai követelmények teljesülése
esetén – a hivatal lefolytatja a tankönyvvé nyilvánítási eljárást.
93/E. § (1) Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a Nat
szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi
tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz kizárólag a
tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat.
(2) A tankönyvek országos megrendelését, beszerzését és az
iskolák számára történő eljuttatásának megszervezését, a tankönyvek vételárának beszedését az állam a könyvtárellátó útján
látja el. A könyvtárellátó végzi el az állami
tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv által kiadott
tankönyvek engedélyezett sokszorosítását, valamint e tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi
feladatokat.
(3) A könyvtárellátó
a) a tankönyvellátás során úgy köteles eljárni, hogy azzal országos
szinten a tankönyvellátás leggazdaságosabb megvalósítását
biztosítsa,
b) biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a tankönyvjegyzékben
feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai
terjesztési ár) jusson hozzá a tankönyvhöz azzal, hogy az iskolai
terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is,
c) gondoskodik arról, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek
az iskola tanulói részére az egész tanév során megvásárolhatók
legyenek.
34

(4) A könyvtárellátónak nem lehet vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki
a) más tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes
személy, vagy jogi személy vezetője, munkavállalója,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
hozzátartozója,
b) az a) pontban meghatározott szervezetben tagsági jogokat
megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy részt vesz az
ügyvezetésében, felügyelő bizottságában.
(5) Az iskola a tankönyveket – jogszabályban meghatározottak
szerint, elektronikus formában – a könyvtárellátó
felületén keresztül rendeli meg. A könyvtárellátó számára az
iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes
adatokat adja át:
a) a tanuló neve,
b) a tanuló oktatási azonosító száma,
c) a tanuló törvényes képviselőjének neve,
d) a törvényes képviselő vagy a nagykorú tanuló lakcíme,
e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója,
f) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése,
g) a tanuló részére az iskolai tankönyvellátás keretében
megrendelt, megvásárolt tankönyvek címe,
h) a tanuló nemzetiségének megjelölése, amennyiben a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott nyilatkozattal vesz részt a nemzetiségi nevelésoktatásban.
(6) Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra,
évfolyamra, tantárgyra lebontott címlistáját.
(7) Az (5) és (6) bekezdés alapján átadott személyes adatokat a
könyvtárellátó kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott
áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítása
céljából kezeli.
93/F. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben kell
meghatározni
a) a térítésmentes tankönyvek, valamint
b) a (4) bekezdésben meghatározott tankönyvek
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iskolai beszerzéséhez (a továbbiakban: ingyenes iskolai tankönyvellátás) biztosított állami támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) fedezetét.
(2) A tankönyvtámogatás felhasználható
a) a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és
csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére,
valamint
b) ha az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy
egészben nem alkalmaznak tankönyvet, készségfejlesztő iskolai
nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő nevelés-oktatáshoz a pedagógiai
programban foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzéken nem szereplő könyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
digitális ismerethordozók beszerzésére, a szakmai munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével.
(3) A tankönyvtámogatás összegét – a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározottak szerint – az iskola fenntartója
útján kell eljuttatni az iskolához.
(4) Az ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai
évfolyamokon, továbbá az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az
iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától
történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli
támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő minden olyan tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő
családban él,
d) nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy
utógondozói ellátásban részesül a tankönyvek ingyenesen álljanak
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rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben
ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a
normatív kedvezmény.
(5) A normatív kedvezményre való jogosultság szempontjából az
érintett személyt a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény II. Fejezete alapján kell tartósan beteg,
súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő,
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultnak –
kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra való jogosultság a
legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg – minősíteni.”
A 94. § felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaz végrehajtási 2019.07.26
jogszabályok megalkotására.
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Felhatalmazást kap az oktatásért felelős
miniszter az alábbiak rendeletben történő
szabályozására:
– a tankönyvvé nyilvánítási eljárás igazgatási
szolgáltatási díj megállapítása
– a tankönyvtámogatás, valamint a iskolai
tankönyvellátás rendje
– a szakképzés tankönyv és taneszközellátásával kapcsolatos szakértő és véleményező tevékenységet ellátó testület összetétele, működési rendje
Felhatalmazást kap a Kormány az alábbiak
rendeletben történő szabályozására:
– az intézményvezetői megbízás iskolai
végzettséggel, szakképzettséggel kapcsolatos
és egyéb részletes feltételei
– az illetményeltérítés alapjául szolgáló
kompetencia- és teljesítményalapú értékelési
rendszer
– az intézmény vezetői részére járó további
pótlék, a munkavégzés sajátos körülményeire
tekintettel az e törvényben meghatározottaknál magasabb mértékű pótlék, keresetkiegészítés
megállapításának
részletes
szabályai

2020.01.01.

A 99. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.07.26
„(14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb
egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógusmunkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget
igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben
a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt
határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva
megszűnik. Az e bekezdés alapján foglalkoztatott személyt az
általa betöltött pedagógus-munkakörhöz előírt, megszerzendő
végzettsége és szakképzettsége alapján kell besorolni.”
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– a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő
számítása szempontjából egyes intézménytípusokban alapul veendő egy tanóra, foglalkozás időtartamát,
– a kollégiumi nevelőtanár által a nevelésseloktatással lekötött munkaidejében ellátható,
feladatok
– az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson
részt nem vevő tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletébe tartozó egyes feladatok
– a tankönyvellátással, -forgalmazással,
tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvjegyzékkel kapcsolatos egyes feladatok
– az egyéni munkarenddel kapcsolatosan
eljáró, felmentést engedélyező kijelölése
Felhatalmazást kap a Kormány az alábbiak
rendeletben történő szabályozására:
- az óvodai foglalkozáson való részvétellel,
valamint a tankötelezettség teljesítésének
megkezdésével
kapcsolatosan
eljáró,
felmentést engedélyező szerv kijelölése
A bekezdés az alábbi mondattal egészült ki:
„Az e bekezdés alapján foglalkoztatott
személyt az általa betöltött pedagógusmunkakörhöz
előírt,
megszerzendő
végzettsége és szakképzettsége alapján kell
besorolni.”

Az 54. alcím a következő 99/J. §-sal egészül ki:
2019.09.01.
„99/J. § E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló
2019. évi LXX. törvénnyel megállapított
a) 45. § (5) bekezdésének hatálybalépését megelőző napon
magántanulói jogviszonyban álló tanuló magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által
kijelölt hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül
felülvizsgálja,
b) 62. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.”

Az 54. alcím a következő 99/K. §-sal egészül ki:
2019.07.26.
„99/K. § (1) A közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló
2019. évi LXX. törvény hatálybalépését követő 1 éven belül a 9.
§ (10) bekezdése szerinti hálózat, szervezet, illetve fenntartó
köteles felülvizsgálni a kerettantervet annak érdekében, hogy az
megfeleljen a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.
évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi
LXX. törvénnyel módosított 9. § (9a) bekezdésében foglaltaknak,
és a kerettanterv módosításának jóváhagyását kérelmezni. Ennek
elmulasztása esetén a működési engedélyt vissza kell vonni.
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Új rendelkezés:
– A 2019.09.01 előtti napon magántanulói
jogviszonyban álló tanuló magántanulói
jogviszonyának egyéni munkarendre történő
módosítását a Kormány által kijelölt hatóság
egy éven belül felülvizsgálja.
– 2019.09.01-et követően benyújtott
kérelmek esetén a továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön
jogszabályban meghatározottakon kívül
csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az Oktatási
Hivatal jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. (korábban ez az
oktatásért felelős miniszter hatásköre volt)
2019.07.26-tól egy éven belül az alternatív
kerettantervvel működő intézmények fenntartói kötelesek felülvizsgálni a kerettantervüket és módosítani azt az új
szabályok szerint, valamint a módosított
kerettanterv jóváhagyását kérelmezni.
Ennek elmulasztása esetén a működési
engedélyt vissza kell vonni.

(2) A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és 2019.07.26.
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi
LXX. törvénnyel módosított 9. § (9a) bekezdésében foglaltakat a
közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi
LXX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő működési
engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell. Ha az e bekezdésben foglaltak alapján a kerettanterv vagy a működési engedély
iránti kérelem módosítása szükséges, akkor az ügy ügyintézési
határideje 45 nappal meghosszabbodik.”
Az Nkt. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2019.07.26.
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A kerettantervekkel kapcsolatos új
szabályokat a működési engedélyezési
eljárásokban is alkalmazni kell.

Változás:
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi
és szakképzettségi követelményei című
mellékletben a következő változások történtek:
– az iskolai nevelés oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakaszában
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati
oktató munkakörben alkalmazható volt az
is, aki középiskolai végzettséggel és a
szakiránynak megfelelő államilag elismert
legalább középszintű szakképesítéssel
rendelkezett. Ezután a középiskola
végzettség helyett ez esetben az érettségi a
követelmény.
– a kollégiumi nevelőtanár munkakörben
történő alkalmazáshoz szükséges szakképzettség kiegészült a konduktor, a pedagógia
szakos előadó és a pedagógia szakos
nevelőtanár szakképzettségekkel.
– két tanítási nyelvű iskolai nevelésoktatásban tanító, tanár munkakörben az is
alkalmazható, akinek az adott tantárgy
tanításához előart szakképzettsége mellett a
Közös Európai Referenciakeret szerinti

Az Nkt. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2019.07.26.

A 4. § 21. pontjában a „tíz óra” szövegrész helyébe a „tizennégy 2019.07.26.
óra” szöveg,

8. § (1) bekezdésében a „tankötelezettség kezdetéig nevelő 2019.07.26.
intézmény” szövegrész helyébe
a „tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a
gyermeket fokozatosan, de különösen
az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel”
(3) bekezdésében a „gyermekek fejlesztő, valamint” szövegrész 2019.07.26.
helyébe a „gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint”
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legalább C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudásáról igazolása van az adott idegen
nyelvből
– készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás
gyakorlati évfolyamon szakmai tanár,
szakoktató, gyakorlati oktató munkakörben
alkalmazható volt az is, aki középiskolai
végzettséggel és a szakiránynak megfelelő
államilag elismert legalább középszintű
szakképesítéssel rendelkezett. Ezután a
középiskola végzettség helyett ez esetben
az érettségi a követelmény.
Az osztály- és csoportlétszámokról szóló
melléklet kiegészült egy új sorral: az
alapfokú művészeti iskola, táncművészeti
ág, balett műfaj csoportlétszáma minimum
6, maximum 14. átlag 10 fő.
Változás:
Az óraadó megbízási szerződés keretében a
korábbi legfeljebb heti tíz óra helyett
tizennégy óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazható.
A megváltozott mondat teljes szövege:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de
különösen az utolsó évében az iskolai
nevelés-oktatásra készíti fel.”
A megváltozott mondat teljes szövege:
„A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás
időkeretben köteles megszervezni a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatását.”

27. § (13) bekezdésében az „– az iskolával kötött megállapodás 2019.07.26.
alapján – az iskolában működő diáksport egyesület” szövegrész
helyébe az „– az iskolával az iskolai sportköri tevékenység
ellátására, sporttevékenység szervezésére kötött megállapodás
alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet”,
valamint a „hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható”
szövegrész helyébe a „hetente legalább kétszer
negyvenöt percet kell biztosítani”
29. § (1) bekezdésében az „alapfokú művészetoktatás zene- 2019.07.26.
művészeti ágában egy-három fős foglalkozás tartható – az
előképző kivételével – a tanórai foglalkozások megszervezésére
rendelkezésre álló órakeret terhére heti három órában, ha a tanuló
részére a tanítási év átlagában – jogszabályban meghatározott
időtartamban – legalább heti négy foglalkozás biztosított, ha ennél
kevesebb foglalkozás biztosított, heti másfél órában” szövegrész
helyébe az „alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában a
tehetséggondozás érdekében egy-három fős foglalkozás tartható”,
A 41. § (7) bekezdés d) pontjában a „születési helye és ideje” 2019.07.26.
szövegrész helyébe a „születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele”, valamint a „veszélyeztetettségének
feltárása” szövegrész helyébe a „veszélyeztetettségének
megelőzése, feltárása”,
A 41. § (8) bekezdés a) pontjában az „egymás között,” szövegrész 2019.07.26.
helyébe az „egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai
diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az
egészségügyi szakellátó között,”,
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Fő változás:
Az iskolai sportköri foglalkozások
megszervezéséhez csoportonként - hetente
legalább kétszer negyvenöt percet kell
biztosítani. (eddig a „biztosítható” kifejezés
volt a kötelezettség helyett)
Változás:
A bekezdés kiegészült azzal, hogy az
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágában egy-három fős foglalkozás a
tehetséggondozás érdekében tartható.
Törlésre került az e foglalkozások órakeretére vonatkozó korlátozás.
Változás:
A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek továbbítható adatok kiegészültek a
társadalombiztosítási azonosító jellel.
A megváltozott teljes mondat: „A gyermek,
a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére,
magatartási rendellenességére vonatkozó
adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények
egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai
szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó
között továbbítható.”

Az 55. § (1) bekezdésében a „továbbá sajátos helyzete ezt 2019.07.26.
indokolttá teszi.” szövegrész helyébe a „továbbá sajátos helyzete
ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes tanórai foglalkozás
alóli felmentésre irányul, akkor a 45 § (6) bekezdése szerinti
eljárást kell lefolytatni.”

A 62. § (6) bekezdésében a „legfeljebb heti két-két óra” szöveg- 2019.07.26.
rész helyébe a „heti két-két óra”, valamint a „legfeljebb heti egy
óra” szövegrész helyébe a „heti egy óra”,

A 63. § a) (3) bekezdésében a „szabadidő-szervező munka- 2019.07.26.
körökben” szövegrész helyébe a „szabadidőszervező és
pedagógiai asszisztens munkakörökben” szövegrész lép.
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A bekezdés teljes, megváltozott szövege:
„Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló
esetében a szülő kérelmére – felmentheti az
iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon
való részvétel alól, ha a tanuló egyéni
adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá
sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a
kérelem az összes tanórai foglalkozás alóli
felmentésre irányul, akkor a 45. § (6)
bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni.”
A 45. § (6) bekezdés értelmében az iskola
igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti
szolgálat véleményének kikérése után dönt.
A bekezdés teljes, megváltozott szövege:
„A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt
százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és
egyéb foglalkozások megtartása rendelhető
el, amelybe bele kell számítani heti két-két
óra időtartamban a pedagógus által ellátott
osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoportvezetői, vagy munkaközösség vezetéssel
összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra
időtartamban a tanulók nevelési-oktatási
intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát.”
Változás: a „legfeljebb” szó törlésre került
az óraszámok elől.
A változás lényege:
A munkáltató továbbiakban a pedagógiai
asszisztens munkakörökben foglalkoztatottak részére is kérelmezheti pedagógusigazolvány kiadását.

A 65. § (10) bekezdésében a „gyermek- és ifjúságvédelmi 2019.07.26.
felügyelő” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő, pedagógiai felügyelő”

A 78. § (8) bekezdésében a „háromévenként” szövegrész helyébe 2019.07.26.
a „kétévenként”
A 98. § (16) bekezdésében a „2019/2020. tanév” szövegrész 2019.07.26.
helyébe a „2024/2025. tanév”

A 6. melléklet címében az „időkerete” szövegrész helyébe az 2019.07.26
„időkeretének felső határa”

A 62. § (4) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 2019.09.01.
szövegrész helyébe az „a hivatal”,
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Az egyházi és a magán köznevelési intézményben munkaviszonyban állók pótszabadságának meghatározására a pedagógusmunkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni a jövőben a pedagógiai
felügyelő esetében is.
Az oktatásért felelős miniszter három év
helyett kétévenként hívja össze a diákparlamentet.
A változáslényege:
A 2024/2025. tanév kezdetéig meghosszabbításra került a testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és
sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazási
lehetősége, ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem
tudja
megszervezni
mindennapos
testnevelést.
A változás lényege:
„Gyermekek, tanulók finanszírozott heti
foglalkoztatási időkerete” cím helyébe a
„Gyermekek, tanulók finanszírozott heti
foglalkoztatási időkeretének felső határa”,
A változás lényege:
A továbbképzési kötelezettség teljesítése
szempontjából a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül csak olyan
továbbképzés
vehető
figyelembe,
amelynek programját az Oktatási Hivatal
jóváhagyta és a program alkalmazására
engedélyt adott.

A 96. § (6) bekezdésében a „készségfejlesztő speciális szakiskolai 2020.04.01.
nevelés-oktatáshoz és a fejlesztő iskolai oktatáshoz” szövegrész
helyébe a „sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhezoktatásához”, valamint a „digitális ismerethordozók” szövegrész
helyébe az „eszközök és digitális ismerethordozók” szöveg lép.

A 80. § (1) bekezdésében a „szövegértési és a matematikai 2021.09.01.
eszköztudás” szövegrész helyébe a „szövegértési, a matematikai
és a természettudományos eszköztudás” szöveg lép.

Hatályát veszti a 68. § (1) bekezdésében az „– az e törvényben
foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó
véleményének kikérésével –” szövegrész.
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A teljes, megváltozott szöveg:
„A tanulók tankönyvellátását szolgáló
központi költségvetési támogatás terhére a
sajátos
nevelési
igényű
tanulók
neveléséhez-oktatásához
a
szakmai
munkaközösség és az iskolai szülői
szervezet egyetértésével a pedagógiai
programban foglaltak megvalósítását
szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem
szereplő könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, eszközök és digitális ismerethordozók is beszerezhetők tankönyv
helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató
munkához részben vagy egészben nem
alkalmaznak tankönyvet.”
A teljes, megváltozott szöveg:
„Az alapkészségek, képességek országos
mérésének minden tanévben ki kell
terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik
és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű
iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló
esetében a szövegértési, és a matematikai és
a természettudományos eszköztudás
fejlődésének vizsgálatára.”
A változás lényege:
A tankerületi központ által fenntartott
köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét az oktatásért felelős
miniszter bízza meg öt évre. A megbízásához nem kell kikérnie a az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az
iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai
diákönkormányzat, a nemzetiségi nevelésoktatásban részt vevő intézmény esetén a
nemzetiségi önkormányzat, szakképző
iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági
kamara, az állami fenntartású szakképző

Hatályát veszti a 83. § (3) bekezdés e) pontja.

Hatályát veszti 67. § (1a) bekezdése.
Hatályát veszti 67. § (4)–(6) bekezdése.
Hatályát veszti a 98. § (18) bekezdése.

2019.09.01.

A 30-33 §.
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iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos
önkormányzatának véleményét és a
fenntartó véleményét
A változás lényege:
A nevelési-oktatási intézmény fenntartójának az intézmény vezetőjének megbízásához, annak visszavonásához nem kell
kikérni az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői
szervezet, az iskolai diákönkormányzat, a
nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő
intézmény esetén a nemzetiségi önkormányzat, szakképző iskola esetén a
fővárosi, megyei gazdasági kamara, az
állami fenntartású szakképző iskola esetén
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter, a vagyonkezelésében levő
ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.
Az intézményvezetői megbízás feltételeire
vonatkozó szabályok átkerültek a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet) 9/A
alcíme alá.
Ezek a paragrafusok számos, a törvény
módosításából adódó kisebb szövegmódosítást, hatályon kívül helyezést
tartalmaz a törvény belső koherenciájának
megteremtése érdekében.

196/2019. (VIII. 1.) Korm.
rendelet egyes köznevelési
tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
37. § (1) bekezdés a) pontjában a „húsz perccel” szövegrész
helyébe a „húsz perccel, a 35. § (3) bekezdésében és a 40/A. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott időt legfeljebb tíz perccel”
szöveg lép

Hatályát veszi az 50. § (8) bekezdése.

2019.08.09.

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 2019.09.01.
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A Hivatal döntéseinek előkészítésében javaslattevőként
közreműködik a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs
Testület.
(2) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület kilenc
tagból áll. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület
tagjait az oktatásért felelős miniszter kéri fel, a megbízatás öt évre
szól.”
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A változás lényege:
Ha a vizsgázót a kötelező és a kötelezően
választandó
érettségi
vizsgatárgynak
megfelelő tantárgyból középiskolában
mentesítették az érdemjegyekkel és
osztályzatokkal történő értékelés, minősítés
alól, akkor az adott tantárgy helyett a
vizsgázó egy másik, általa választott
vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.
Esetünkben középszíntű vizsgán a
feleltetés maximum 15 perces, emelt színtű
vizsgán 20 perces időtartamát legfeljebb 10
perccel meg kell növelni.
Hatályát veszti:
Az Oktatási Hivatal a kiadott érettségi
bizonyítványokról, tanúsítványokról, és
törzslapkivonatokról évenként és ezen
belül vizsgaidőszakonként a köznevelési
információs rendszer részeként központi
nyilvántartást vezet.
Változás:
Az Nkt. módosítása értelmében a továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés
vehető figyelembe, amelynek programját
az Oktatási Hivatal jóváhagyta és a
program alkalmazására engedélyt adott.
Az Oktatási Hivatal döntéseinek előkészítésében javaslattevőként közreműködik az
oktatásért felelős miniszter által 5 évre
felkért, 9 tagú Pedagógus-továbbképzési
Akkreditációs Testület.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2019.09.01.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
43. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő
határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való
teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia
kell:)
„f) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a
pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat,
továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét
kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti”
Hatályát veszti az R3.
a) 37/C. § (7) bekezdés a) és b) pontja,
b) 37/C. § (8) bekezdése,
c) 37/D. § (6) bekezdése,
d) 37/L. § (3) bekezdése,
e) 43. § (3) bekezdése
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Változás:
a bekezdés tartalma a magántanulóság
törlésével és az egyéni munkarend bevezetésével kapcsolatban szükséges szövegmódosítást tartalmaz.

A hatályukat vesztő rendelkezések a nem
állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások igénylésekor a kérelemhez csatolandó dokumentumokra,
adatokra vonatkoznak. Egyes mellékletek
törlése
egyszerűsíti
a
kérelemmel
kapcsolatos adminisztrációt.

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 2019.09.01.
rendelet
3. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai
adatszolgáltatások feladatainak ellátására,”
A 3. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„p) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program végrehajtásában, valamint az egyéb hazai rendszeres és eseti oktatási
tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való
közreműködésre.”
A 3. alcím a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:
„15/A. § A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével
kapcsolatos feladatokat.
15/B. § A Hivatal
a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a
továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület
titkársági feladatait,
d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.”
Hatályát veszti a 17. §.
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A változás lényege:
Az Oktatási Hivatal feladatai kibővülnek az
egyéni
munkarend
engedélyezésével
kapcsolatos feladatokkal.
A többi módosítás tartalmi változást nem
jelent, csak egyes rendelkezések más
paragrafusokba kerültek.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal- 2019.08.09.
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus nyolc év, az
osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus hét év szakmai
gyakorlattal rendelkezik, saját kezdeményezésére minősítési
eljárásban vehet részt. A szakmai gyakorlat idejébe nem számít be
a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama.
Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól
számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési
eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező
részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a
Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.
A következő 9/A. alcímmel egészül ki:
2019.09.01.
„9/A. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei
21/A. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői
megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott
szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére
jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra
vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása
során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben
több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási
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A változás lényege:
A Pedagógus I. fokozatba besorolt
pedagógusnak, ha saját kezdeményezésére
minősítési eljárásban akar részt venni, a
korábbi hat év helyett nyolc év szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie.

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeinek szabályozása az Nkt-ból
ide került át.
Tartalmi változás:
a legalább 5 év helyett legalább 4 év
szakmai gyakorlat szükséges.

jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze
kell adni.
(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben
intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek mellett felsőfokú végzettséggel és a
gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy
terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus)
szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű
tanárképzés, szakgimnázium vezetésével megbízható az is, aki a
képzés szakirányának megfelelő mesterképzésben szerzett
szakképzettséggel rendelkezik.
(5) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az
kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel
rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az
intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.
21/B. § Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati
eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem
rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló
intézményvezetői megbízás adható annak a személynek is, aki az
intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg
vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e
szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel
meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását
követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.
2. § (1) bekezdésében a „két évnél” szövegrész helyébe a „két
évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy
évnél” szöveg,
2. § (1) bekezdésében a „munkaszerződésben két” szövegrész
helyébe a „munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben
végzett pedagógus esetében egy” szöveg lép.
51

A bekezdés teljes, megváltozott szövege:
„A köznevelési intézményben a pedagógus
előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó
munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel
és szakképzettséggel vagy szakképesí-

2. § (2) bekezdésében az „A két” szövegrész helyébe az „Az egy
vagy két” szöveg,
2. § (3) bekezdésében a „szerinti két” szövegrész helyébe a
„szerinti egy vagy két” szöveg,
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téssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében
egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal
rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4)
bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése
szerinti esetben a pedagógust Gyakornok
fokozatba kell besorolni, kivéve abban az
esetben, ha korábban már ennél magasabb
fokozatba való besorolásra jogosultságot
szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a
pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá
történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben
végzett pedagógus esetében egy év
gyakornoki idő kikötése kötelező.”
A mondatok teljes, megváltozott szövege:
„Az egy vagy két év gyakornoki időbe a
foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt
megszerzett szakmai gyakorlat idejét be
kell számítani azzal, hogy gyakornoki
időként a két évből hátra levő időt kell – a
(3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
– a kinevezésben, a munkaszerződésben
rögzíteni.”
„Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1)
és (2) bekezdése szerinti egy vagy két év
szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a
6. § (3) bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat
hónap gyakornoki időt kell kikötni.

2. § (9) bekezdésében az „a vizsga napját” szövegrész helyébe az
„a kétéves gyakornoki idő lejártát” szöveg lép.

Hatályát veszti. a 23. § (3)–(6) bekezdése.
Hatályát veszti a 22. § (6) bekezdése

180/2019. (VII. 26.)
Korm. rendelet a
Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóságról, valamint
egyes
kormányrendeleteknek a
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság egyes
feladatainak átadásával
kapcsolatos módosításáról

2020.01.01.

1. § A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: 2019.08.01.
Főigazgatóság) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
2. § A Főigazgatóság központi szervre és területi egységekre (a
továbbiakban: igazgatóságok) tagozódik. A központi szerv és az
igazgatóságok illetékességi területét az 1. melléklet állapítja meg.
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A mondat teljes, megváltozott szövege:
„A gyakornoki idő a kétéves gyakornoki
idő lejártát követő nappal kezdődően két
évvel meghosszabbodik, ha a pedagógus
minősítő vizsgája sikertelenül zárult. „
Hatályukat vesztik az intézményvezetői
pályázat véleményeztetéséhez kapcsolódó
szabályok.
A hatályát vesztő rendelkezés szövege: „Az
intézményvezetői
magasabb
vezetői
megbízásra irányuló pályázati felhívást - a
Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl - a miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell,
egyéb magasabb vezetői, vezetői megbízás
esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a
személyügyi központ internetes oldalán
történő közzétételtől kell számítani.”
A jogszabály a Kormány létrehozott új
központi költségvetési szerv, a Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság szervezetéről és működéséről szól.
Nógrád megyét érintő területi szerve a
Miskolc székhelyű Észak-Magyarországi
Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság.

2. A Főigazgatóság feladatai
4. § (1) A Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében,
valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre
juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiával összhangban ellátja a társadalmi felzárkózás képzési,
szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. Ennek
keretében
a) az esélyteremtés fejlesztése érdekében
aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében,
felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét, és nyilvántartja az
esélyegyenlőségi programokat,
ab) működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot,
ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és
települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési,
modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású –
programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;
b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának,
szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja
ba) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
koragyermekkori nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi
háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs,
hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,
bb) a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját,
továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról
történő kezelésében;
c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése
érdekében
ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási
lehetőségeik bővítését,
cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat,
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A Főigazgatóság köznevelési rendszerhez
is kapcsolódó fontosabb feladatai:
a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében
támogatja
– a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek koragyermekkori
nevelését, az ezt célzó, köznevelésen kívüli,
családi háttérkörnyezettel együttműködő,
szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,
– hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását
és társadalmi integrációját,
– részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a
korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás
társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról
történő kezelésében.
– társadalmi felzárkózási programokhoz
szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt,

cc) a képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat;
d) társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású
programokat valósít meg;
e) képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében
ea) jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait
nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben,
eb) kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást
nyújt a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó
szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja
a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási
eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat,
ec) társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat
fejleszt, hatásvizsgálati tanulmányokat készít, kiadványokat
szerkeszt,
ed) társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki,
ee) társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a
társadalmi felzárkózással
kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat,
ef) gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén felmerülő – és
egyéb módon meg nem valósuló –
képzésről, továbbképzésről;
f) a területi felzárkózás elősegítése érdekében a Kormány által
kijelölt településeken célzott felzárkóztató programokat hajt végre,
illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást segítő programok
végrehajtását;
g) határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti.
(2) A Főigazgatóság ellátja a Biztos Kezdet Gyerekházak és a
Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos
feladatokat. A Főigazgatóság e eladatai ellátása tekintetében a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban:
SZGYF) elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési
jogosultsággal rendelkezik.
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209/2019. (VIII. 27.)
Korm. rendelet az oktatás
ágazati irányításának
módosításával
kapcsolatban egyes
kormányrendeletek
módosításáról

(3) A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 38/A. § (4)–(8) bekezdése szerinti „Biztos Kezdet
Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási
rendszer vezetésére.
(4) A Főigazgatóság ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú
programjával, illetve a munkaerőpiaci hátrányok csökkentése, a helyi
foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének
növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal kapcsolatos feladatokat.
(6) A Főigazgatóság közreműködik a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásában.
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 2019.09.01.
rendelet
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az emberi
erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá
tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési
szerv. A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével,
valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval
kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1)
bekezdés c), e) és f)–h) pontjában meghatározott hatásköröket – a
hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével – az innovációért
és technológiáért felelős miniszter látja el.”

A 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter
nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős
elnökhelyettesét a miniszter az innovációért és technológiáért
felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és menti fel.”
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A Hivatal felsőoktatással, külföldi
oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a következő hatásköröket az
innovációért és technológiáért felelős
miniszter látja el:
– tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, ellenőrzése,
– döntésének megsemmisítése, szükség
szerint új eljárás lefolytatására való utasítás
– jogszabályban meghatározott esetekben
döntéseinek előzetes vagy utólagos
jóváhagyása,
– egyedi utasítás kiadása feladat
elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
– jelentéstételre vagy beszámolóra való
kötelezés.
A bekezdés kiegészült a következővel:
A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettesét az emberi erőforrások minisztere az innovációért és technológiáért
felelős miniszter egyetértésével nevezi ki
és menti fel.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 2019.09.01.
(V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a
továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„8. – a 116. § 24. pontjában, valamint a 2. mellékletben foglalt
kivétellel – oktatásért”
(felelős tagja.)
A 116. § a következő 24. ponttal egészül ki:
[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„24. – az ezen alcímben és a 2. és 3. mellékletben meghatározottak
szerint, a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök
tekintetében – oktatásért”
(felelős tagja.)
A rendelet 11. alcíme a következő 137/A–137/C. §-sal egészül ki:
„137/A. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében
előkészíti
a) a felsőoktatásra,
b) a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerésére,
c) az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön
kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok elismerésére,
d) a külhoni magyarok felsőoktatására vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében
a) felel a felsőoktatás irányításáért,
b) meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit,
c) közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok
végrehajtásában.
137/B. § A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében a
felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja a 39. § (2) bekezdés
e) és f) pontjában foglalt feladatokat.
137/C. § (1) A 2. melléklet határozza meg azokat a felsőoktatással
összefüggő feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályokat
és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek tekintetében a miniszter
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Az emberi erőforrások minisztere felel az
oktatásért, kivéve a szakképzést és felnőttképzést, valamint a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatásköröket.

Az innovációért és technológiáért felelős
miniszter felel a szakképzésért és felnőttképzésért, valamint a felsőoktatásért.

A fejezet az innovációért és technológiáért
felelős miniszternek az oktatásért való
felelőssége keretébe tartozó feladatait
részletezi.

a felsőoktatásért való felelőssége körében a Kormány oktatásért
felelős tagja.
(2) A 3. melléklet határozza meg azokat a feladat- és hatásköröket
meghatározó jogszabályokat és jogszabályi rendelkezéseket,
amelyek tekintetében
a) az emberi erőforrások minisztere a 8. alcímben,
b) a miniszter az ezen alcímben meghatározott felelőssége
keretében a Kormány oktatásért felelős tagjaként jár el.”
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által – a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.
22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott
felelősségi körében – irányított szervek alapító okirataiban – e
rendelet alapján – bekövetkezett változások törzskönyvi
nyilvántartásba vételét 30 napon belül kell elvégezni.
20/2019. (VIII. 30.) EMMI Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.
rendelet egyes köznevelési (V. 24.) OM rendelet az
tárgyú miniszteri
1/C. §-sal egészül ki:
rendeletek módosításáról
„1/C. § Az érettségi vizsga során a vak, gyengénlátó és mozgásés hatályon kívül
szervi fogyatékos tanulók a nyomtatott nem enciklopédikus szótár
helyezéséről
helyett a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező
változatát is használhatják.”
Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–
GyISM együttes rendelet
a) 1–3. §-a,
b) 4. § (1)–(3) bekezdése hatályát veszti
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
1. § a következő j) ponttal egészül ki: (A rendelet hatálya –
fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed) „j) az Nkt. 93/A. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott természetes és jogi
személyekre.”
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2019.09.01.

2019.09.01.

2019.09.01.

2019.10.01.

Új rendelkezés:
Az innovációért és technológiáért felelős
miniszter irányítása alá került szervek
alapító okirataiban bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét
30 napon belül kell elvégezni.
A változás lényege:
Az érettségi vizsga során a vak, gyengénlátó és mozgásszervi fogyatékos tanulók a
nyomtatott szótár helyett a szótár digitalizált változatát is használhatják.
A rendeletből törlésre kerültek az iskolai
sportkör szakmai programjára, tárgyi és
személyi feltételeire, a foglalkozások
időkereteire vonatkozó szabályok.
Változás:
A rendelet hatálya kiterjed a tankönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvfejlesztésért és –
kiadásért felelős szerv, tankönyvellátás
rendszerének működtetése, a könyvtárellátó feladatai végrehajtásában közreműködőkre, természetes és jogi személyekre.

A 3. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
2019.09.01.
(Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai,
kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni)
„j) az iskolai sportkör szakmai programját,
k) az általános iskolák 1–8. évfolyamán, a tanítási év során
tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei
látogatásának előre tervezhető időszakát.”
A 3. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
2019.09.01.
„(2a) Az iskola munkatervében kell meghatározni azoknak a
tanulmányi versenyeknek az időpontját, amelyekben az iskola a
tanulóival részt kíván venni. Ha a tanulmányi versenyt a
munkaterv elfogadásakor még nem hirdették meg, az iskola a
felkészítést a munkatervben való feltüntetés nélkül is elvégezheti.
Ha a versenyek anyagi ráfordítást
igényelnek, ahhoz a fenntartó egyetértése szükséges.”

Az 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„(1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott
időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a
pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg,
gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és
kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül
értesíti a gyermek,
a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség
miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a
kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az
egészséges tanulóktól el kell különíteni.”
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Új szabály:
Az iskolai tanév helyi rendjében kell
meghatározni:
– az iskolai sportkör szakmai programját,
– az általános iskolák 1–8. évfolyamán, a
tanítási év során tervezett színházi, tánc- és
cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának előre tervezhető időszakát.
Új szabály:
Az iskola munkatervében kell meghatározni azoknak a tanulmányi versenyeknek
az időpontját, amelyekben az iskola a
tanulóival részt kíván venni. Ha a tanulmányi versenyt a munkaterv elfogadásakor
még nem hirdették meg, az iskola a felkészítést a munkatervben való feltüntetés
nélkül is elvégezheti. Ha a versenyek
anyagi ráfordítást igényelnek, ahhoz a
fenntartó egyetértése szükséges.
Változás:
A bekezdésből törlésre került a következő
mondat:
„Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét
egészséges és látogathatja a nevelésioktatási intézményt, részt vehet a
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.”

A rendelet a következő 74/A. §-sal egészül ki:
2019.09.01.
„74/A. § A tanuló ismereteinek a vizsgának nem minősülő évközi
számonkérésekor a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató
engedélyezi az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a
szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében biztosítani kell az
iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát és
a hosszabb felkészülési időt.
A 75. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„75. § (1) Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő
kérelme alapján egyéni munkarend keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az
egyéni munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát
nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a
tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól. Az egyéni munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, valamint
felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen
kérelmekről az iskola igazgatója dönt.
(2) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend
keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a
felkészítést végző pedagógusokról a szakértői véleményben
foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló
tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott
szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a pedagógiai szakszolgálati intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak kell gondoskodni.
60

Új rendelkezés:
Az igazgató az SNI és BTMN tanulónak –
szakértői bizottság véleménye alapján –
engedélyezheti a szóbeli számonkérés
írásbelivel vagy az írásbeli számonkérés
szóbelivel való felváltását. Ez esetben is
biztosítani kell az iskolai tanulmányok
során alkalmazott segédeszköz használatát
és a hosszabb felkészülési időt.
Változás:
A tankötelezettségüket magántanulóként
teljesítő tanulók kötelezettségeiről és az
iskola, a pedagógiai szakszolgálat velük
kapcsolatos ellátási kötelezettségeiről
szóló szabályok az egyéni munkarend
keretében tanulók esetében is ugyanazok.

(3) A tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról.”
A 81. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„81. § (1) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését
(a továbbiakban: fizikai fittségi mérés)
a) – a b)–d) pontban foglalt kivétellel – az iskola testnevelés vagy
mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa,
b) ha a tanuló testnevelésórán és gyógytestnevelésben egyaránt
részt vesz, az iskola testnevelés vagy mozgásnevelés tantárgyat
tanító pedagógusa és a pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelést
tartó pedagógusa együttműködésben,
c) ha a tanuló kizárólag gyógytestnevelésben vesz részt, a pedagógiai szakszolgálat feladatellátása keretében az adott intézményben a gyógytestnevelést ellátó pedagógus,
d) ha a tanuló sem testnevelésórán, sem gyógytestnevelésen nem
vesz részt, de valamely strukturált mozgásfejlesztésben igen, a
mozgásfejlesztést végző pedagógus,
e) ha a tanuló sajátos nevelési igényű, és részt vesz testnevelésórán, illetve gyógytestnevelésben, az a)–c) pontban meghatározott
pedagógus és a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozását tartó gyógypedagógus, konduktor együttműködésben,
f) ha a tanuló gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben
vesz részt testnevelés- vagy mozgásnevelés-órán, a testnevelést,
illetve mozgásnevelést tanító pedagógus
végzi el.
(2) A fizikai fittségi mérés eredményeit az (1) bekezdés a), c), d)
és f) pontja szerinti esetben a mérést végző pedagógus, az (1)
bekezdés b) és e) pontja szerinti esetben az iskola testnevelés
tantárgyat tanító pedagógusa rögzíti az Nkt. 44/B. § (1) bekezdése
szerinti rendszerbe.
(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott
tanévben rögzített adatait az érintett pedagógusok, továbbá
köznevelési intézmények vezetői tanévenként elemzik, és
meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további
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Változás:
Pontosítás történt arra vonatkozóan, hogy a
tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését – attól függően, hogy a
tanuló milyen típusú mozgásfejlesztésben
vesz részt (testnevelés, mozgásfejlesztés,
gyógytestnevelés,
egyéb
strukturált
mozgásfeljesztés, SNI tanuló) – ki végzi el.

fejlesztése szempontjából – elsősorban az iskolai testnevelés
tantárgy, valamint az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs
és rehabilitációs tanórai foglalkozás, valamint a gyógytestnevelés
keretei között – szükséges intézkedéseket.
(4) A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az
oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium
honlapján teszi közzé.”
A 120. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt.
48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl –]
„d) az iskolai sportkör – a munkaterv részét képező – szakmai
programjának megállapításához,”
(ki kell kérni.)
A 120. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt.
48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl –]
„h) az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről,
az iskola házirendjében szabályozott módon”
(ki kell kérni.)
A 128. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében
kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel
összefüggő feladatokra, amelyek különösen)
„b) a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás és
az iskolai sporttevékenység,”
(területére terjednek ki.)
A 139. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„139. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő
pedagógus közreműködésével a sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló fejlesztéséhez, valamint a fejlesztő pedagógus közreműködésével a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és
évente legalább két alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről
a szülőt tájékoztatni kell.
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2019.09.01.

Változás:
Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
véleményét az iskolai sportkör – a munkaterv részét képező – szakmai programjának
megállapításához is ki kell kérni.

2019.09.01.

Változás:
Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
véleményét az iskolai étkeztetés keretében
biztosított ételek minőségéről, az iskola
házirendjében szabályozott módon ki kell
kérni.
Változás:
Kiemelt figyelmet kell fordítani az
egészségfejlesztő testmozgásra és az
iskolai sporttevékenységre is.

2019.09.01.

2019.09.01.

Változás:
A beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
fejlesztéséhez is a fejlesztő pedagógus
közreműködésével egyéni fejlesztési tervet
kell készíteni, és évente nem egy, hanem
legalább két alkalommal kell rögzíteni a
fejlesztés eredményét (az SNI tanulók
esetében is).

(2) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű 2019.09.01.
gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs foglalkozásait, illetve a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlesztését végző
intézmény a gyermek, tanuló fejlesztő pedagógiai ellátását
központilag kiadott egyéni fejlődési lapon vagy helyben szokásos
módon dokumentálja.”
Az 53. alcím helyébe a következő alcím lép:
„53. A mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás
és az iskolai sporttevékenység megszervezése
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor
közismereti oktatás folyik, – az Nkt. 27. § (11) és (11a)
bekezdésében foglalt kivétellel – testnevelésóra megtartásával kell
biztosítani.
(2) Ha a tanuló választása alapján a mindennapos testnevelésből
heti két testnevelésórát iskolai sportkörben történő sportolással
vált ki, és az iskolai sportkör feladatait – a testnevelő tanár
közreműködésével – az iskolával kötött megállapodás alapján a
sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a sportszervezet a tanulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való
részvétel tekintetében díjat semmilyen jogcímen nem szedhet,
ellenszolgáltatást nem kérhet.
141/A. § (1) Ha az iskolában iskolai sportkör működik, akkor
annak foglalkozásait a munkaterv részét képező, egy tanévre szóló
szakmai program szerint kell megtervezni és megszervezni.
(2) Az iskolai sportköri foglalkozások nem kötelező tanórai
foglalkozásként vagy egyéb foglalkozásként is megszervezhetők.
(3) Az intézményvezető a tanulók iskolai sportköri foglalkozásokra vonatkozó igényének felmérése, illetve a diákönkormányzat
véleménye alapján − minden év május 31-ig − tesz javaslatot a
következő tanévi szakmai program tartalmára.
(4) Ha az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött
megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a szakmai program elkészítésébe a sportszervezet képviselőjét is be kell vonni.
(5) Ha az iskola nem rendelkezik tornateremmel vagy tornaszobával, az iskola fenntartója a helyi települési adottságoknak
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Új elem:
– a BTMN tanuló fejlesztő pedagógiai
ellátását egyéni fejlesztő lapon kell
dokumentálni
– az SNI és BTMN tanuló egyéni fejlesztését
dokumentáló lap lehet központilag kiadott
vagy a helyben szokásos dokumentum
A rendelet kiegészült az iskolai sporttevékenység megszervezésével kapcsolatos szabályokkal.

és lehetőségeknek megfelelően biztosítja a mindennapos testneveléshez, az egészségfejlesztő testmozgáshoz és az iskolai
sporttevékenységhez szükséges feltételeket.
(6) A tornaszobával, tornateremmel nem rendelkező iskola részére
annak igazgatója kérelmére az iskola fenntartója a fenntartásában
működő másik iskola, kollégium tornatermét, tornaszobáját
köteles a mindennapos testnevelés
céljaira rendelkezésre bocsátani, amennyiben ennek a feltételei
rendelkezésre állnak, van szabad kapacitás és nem akadályozza az
érintett ingatlanban működő intézmény alapfeladatának az
ellátását. A következő tanítási évre vonatkozó kérelmet a tanítási
év utolsó tanítási napjáig kell az iskola fenntartójának átadni.
(7) Az iskola fenntartójának fenntartásában működő iskola,
kollégium tornaterme, tornaszobája csak a (6) bekezdés szerinti
igénybevételen kívüli időtartamban hasznosítható más célra.”
A 146. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 2012.01.01.
lép:
(A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi
területeit vizsgálja:)
„e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,”
(2) Az R1. 146. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi
területeit vizsgálja:)
„i) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz
kapcsolódó attitűdök formálásának módja
A 63. alcím helyébe a következő alcím lép:
2020.09.01.
„63. A helyiség- és eszköz-, valamint felszerelési jegyzék
161. § (1) A gyermekek, tanulók részére kialakított helyiségek
akkor megfelelőek, ha – rendeltetésüktől függően – alapterületük
lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport, iskolai osztály,
kollégiumi csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és
egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását,
tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá
megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek,
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Változás:
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében megvalósuló pedagógus
ellenőrzés területei kiegészülnek a következőkkel:
– fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele
– a környezeti nevelésben mutatott
jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének
hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának
módja.
Tartalmi változás:
A kötelező eszközöket és felszereléseket,
amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek az alapító okiratban, szakmai
alapdokumentumban meghatározott tevékenységhez, továbbá egyházi és magánintézmény esetén a működés megkez-

a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi,
valamint munkavédelmi követelményeknek.
(2) A kötelező (minimális) helyiségeket és az egészség- és
munkavédelmi eszközöket [a továbbiakban: kötelező (minimális)
helyiség- és eszközjegyzék] a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Azokat a kötelező eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a
nevelési-oktatási intézményeknek az alapító okiratban, szakmai
alapdokumentumban meghatározott tevékenységhez, továbbá
egyházi és magánintézmény esetén a működés megkezdéséhez
szükséges engedélyben meghatározottak alapján rendelkezniük
kell, így különösen
a) az óvodai helyiségek bútorzatát és egyéb berendezési tárgyait,
a tisztálkodási és egyéb felszereléseket,
a foglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges eszközöket, a
nevelőmunkát segítő játékokat és egyéb eszközöket, valamint a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének további speciális
eszközeit;
b) az iskolai helyiségek bútorzatát és egyéb berendezési tárgyait,
a nevelőmunkát segítő eszközöket, valamint
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének,
oktatásának további eszközeit;
c) a kollégiumi helyiségek bútorzatát és egyéb berendezési
tárgyait, valamint a nevelő- és oktatómunkát segítő eszközöket az
oktatásért felelős miniszter által meghatározott kötelező
(minimális) felszerelési jegyzék tartalmazza, amelyet az oktatásért
felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tesz
közzé azzal, hogy biztosítja a módosítások visszakereshetőségét.
A kötelező (minimális) felszerelési jegyzék módosítása, továbbá
új felszerelés bevezetése esetén, a honlapon történő közzététel és
a követelmény hatálybalépése között legalább 30 nap felkészülési
időt kell biztosítani.
(4) Ha az óvoda, kollégium fokozatosan kezdi meg tevékenységét,
az eszközöket és felszereléseket a ténylegesen ellátott
feladatokhoz kell fokozatosan megteremteni. Ha az iskola nem
valamennyi évfolyamon kezdi meg tevékenységét, az eszközöket
és felszereléseket felmenő rendszerben lehet beszerezni oly
módon, hogy – a nevelő és oktató munka megkezdésekor, ezt
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déséhez szükséges engedélyben meghatározottak alapján rendelkezniük kell, így
különösen
a) az óvodai helyiségek bútorzatát és egyéb
berendezési tárgyait, a tisztálkodási és
egyéb felszereléseket, a foglalkoztatottak
munkavégzéséhez szükséges eszközöket, a
nevelőmunkát segítő játékokat és egyéb
eszközöket, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelésének további
speciális eszközeit;
b) az iskolai helyiségek bútorzatát és egyéb
berendezési tárgyait, a nevelőmunkát
segítő eszközöket, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának további eszközeit;
c) a kollégiumi helyiségek bútorzatát és
egyéb berendezési tárgyait, valamint a
nevelő- és oktatómunkát segítő eszközöket
az oktatásért felelős miniszter által meghatározott kötelező (minimális) felszerelési
jegyzék tartalmazza, amelyet az oktatásért
felelős miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tesz közzé azzal,
hogy biztosítja a módosítások visszakereshetőségét. A kötelező (minimális)
felszerelési jegyzék módosítása, továbbá új
felszerelés bevezetése esetén, a honlapon
történő közzététel és a követelmény
hatálybalépése között legalább 30 nap
felkészülési időt kell biztosítani.

követően felmenő rendszerben – az adott évfolyam mellett
legalább a következő évfolyam indításához szükséges eszközök és
felszerelések rendelkezésre álljanak.
(5) Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítésre történő felkészítés szakmai tantárgyai
oktatásához szükséges feltételeket a szakképzésre vonatkozó
jogszabályok határozzák meg.
(6) A szakképzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimumát a szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményének eszköz- és felszerelési jegyzéke
tartalmazza.
162. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény több feladatellátási
helyen működik, a kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben, valamint a kötelező (minimális) felszerelési
jegyzékben meghatározottakat nem kell minden
feladatellátási helyen teljesíteni, feltéve, hogy azok a gyermekek,
tanulók, akiknek a feladatellátási helyén az adott helyiség, eszköz,
felszerelés nem áll rendelkezésre, aránytalan teher és többletköltség, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének sérelme
nélkül igénybe tudják venni azokat a másik feladatellátási helyen.
(2) A kötelező (minimális) felszerelési jegyzékben meghatározott
eszközök és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz,
felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.
(3) A kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben
felsorolt helyiségek kialakítására előírt követelmények teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti
szabvánnyal azonos vagy azzal egyenértékű építési
és műszaki előírásoknak megfelel az épület, azzal az eltéréssel,
hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb,
mint 2,0 m2/fő. Ha a 2. melléklet a nemzeti szabványhoz vagy a
nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű építési és
műszaki előíráshoz képest enyhébb követelményt határoz meg,
akkor a kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben
meghatározottakat kell alkalmazni.”
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A 174. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2019.09.01.
„(8) Az Arany János Kollégiumi Programba a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint az kapcsolódhat be, aki abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül,
a) tanulói jogviszonyban áll és a gimnázium vagy szakgimnázium
kilencedik évfolyamára jelentkezik, és
b) a ba)–bi) alpontban meghatározott valamelyik feltételnek
megfelel:
ba) a jelentkezés időpontjában a Gyvt. 67/A. §-a szerinti hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzete fennáll,
bb) a programba történő jelentkezés időpontjában a Gyvt. 45. §-a
szerinti átmeneti gondozásban részesül,
bc) a Gyvt. 53. §-a szerinti otthont nyújtó ellátásban részesülő
nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában
ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bd) törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata
szerint a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők
egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő
legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,
bf) árva és a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola
és a gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult,
azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság
kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany
János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző
három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló
érdekében intézkednie,
bg) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről
vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
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Változás:
Az Arany János Kollégiumi Programba
bekapcsolódhat, aki az alábbiak közül
valamelyik feltételnek megfelel:
– hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű
– átmeneti gondozásban részesül
otthont nyújtó ellátásban részesül vagy
ideiglenes hatállyal elhelyezett
– a szülő legfeljebb az iskola 8 évfolyamát
végezte el sikeresen, de nem jogosult
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az egyik szülő legfeljebb
az iskola 8 évfolyamát végezte el sikeresen,
a másik legfeljebb szakképesítéssel
rendelkezik
– a szülő vagy a családba fogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha
aktív korúak ellátására jogosult vagy a
megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskereső volt
– lakóhelye ötezer főt meg nem haladó
lakosságszámú település, és települési
támogatásban vagy a megelőző 6 hónapon
belül rendkívüli települési támogatásban
részesült.

programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba
történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül
legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
bh) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében
kedvezményezett településen található,
bi) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt
meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen
található és a programba történő jelentkezés időpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt valamelyik
célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült.”
Az R1. 175. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2019.09.01.
„(3) Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint lehet bekapcsolódnia annak, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, a szakközépiskola kilencedik
évfolyamára jelentkezik és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, és
b) a ba)–be) alpontban meghatározott valamelyik feltételnek
megfelel:
ba) a Gyvt. szerint halmozottan hátrányos helyzetű,
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő
önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen,
bc) a programba történő jelentkezés időpontjában a Gyvt. 45. §-a
szerinti átmeneti gondozásban részesül,
bd) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont
nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett vagy a
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Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban résztvevők köre
kiegészült a következőkkel:
be lehet kapcsolódnia annak, aki
– gyermekvédelmi szakellátás otthont
nyújtó ellátási formájában részesülő
nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
– a szülő vagy a családba fogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha
aktív korúak ellátására jogosult vagy a
megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskereső volt.

programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
be) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről
vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.
§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba
történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül
legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy.
A 176. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 2019.09.01.
lép:
(Az Arany János Tehetséggondozó Programba a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint bekapcsolódhat, aki)
„b) a ba)–bf) alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek
megfelel:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont
nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett vagy a
programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti az
általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat
alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti
szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell
döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a
Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a
családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat
benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív
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Változás:
A hátrányos helyzet helyett a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülés a bekerülés egyik lehetséges feltétele.
Az Arany János Tehetséggondozó
Programban résztvevők köre kiegészült a
következőkkel:
– a szülő vagy a családba fogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha
aktív korúak ellátására jogosult vagy a
megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskereső volt
– bekapcsolódhat, akinek a lakóhelye
kedvezményezett településen található
vagy
– ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú település, és települési támogatásban vagy a megelőző 6 hónapon belül
rendkívüli települési támogatásban részesült.

korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében
kedvezményezett településen található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt
meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen
található és a programba történő jelentkezés időpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény
45. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott
települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6
hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.”
A rendelet a következő XX/A. fejezettel egészül ki:
2019.10.01.
XX/A. FEJEZET A TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTÁS, A
TANKÖNYVTÁMOGATÁS, VALAMINT AZ ISKOLAI
TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL
A fejezetet – nagy terjedelme miatt - nem közöljük.
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Új szabályok:
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamit az iskola tankönyvellátás rendjére vonatkozó szabályozás e
fejezetbe került.
A fejezet alcímei:
76/A. A szakképzés tankönyv- és taneszközellátásával kapcsolatos szakértő és
véleményező tevékenységet ellátó testületekre vonatkozó szabályok
76/B. Az iskolai tankönyvtámogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata
76/C. Az országos tankönyvellátás szereplőinek együttműködése
76/D. Az iskolai tankönyvrendelés és ellátás rendje
76/E. A tankönyvvé nyilvánítással és a
tankönyvjegyzékkel összefüggő igazgatási
szolgáltatási díjra és a tankönyvvé
nyilvánítással összefüggő szakértői díjra
vonatkozó szabályok

A 193. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
2020.09.01.
„(10) E rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló
20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelettel módosított 63. alcíme és 2.
melléklete szerinti kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzék új építésű épületekre vonatkozó rendelkezéseit azokra az
épületekre kell alkalmazni, amelyekre az építési engedély iránti
kérelmet 2020. szeptember 1-je után nyújtották be.
A 193. § a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az Nkt. 99/J. § a) pontjában meghatározott felülvizsgálat
lezárultáig a 2019. augusztus 31-éig magántanulói jogviszonyban
álló tanulót az egyéni munkarenddel rendelkező tanulóval
megegyező jogállásúnak kell tekinteni.
A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2020.09.01.

Új szabály:
Az e rendeletben foglalt, módosított kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzék új építésű épületekre vonatkozó
rendelkezéseit azokra az épületekre kell
alkalmazni, amelyekre az építési engedély
iránti kérelmet 2020. szeptember 1-je után
nyújtották be.
Új szabály:
A 2019. augusztus 31-éig magántanulói
jogviszonyban álló tanulót az egyéni munkarenddel rendelkező tanulóval megegyező
jogállásúnak kell tekinteni mindaddig,
amíg az Oktatási Hivatal által történő felülvizsgálata le nem zárul.
A melléklet címe: JEGYZÉK a nevelésioktatási intézmények kötelező (minimális)
helyiségeiről és eszközeiről
Változás:
A jegyzék csak a helyiségekről szól, nem
tartalmaz a bútorzatra és egyéb berendezésre a felnőttek munkavégzéséhez és a
nevelőmunkához szükséges eszközökre
vonatkozó előírásokat. Ezeket az oktatásért
felelős miniszter által meghatározott
kötelező (minimális) felszerelési jegyzék
tartalmazza, amelyet az oktatásért felelős
miniszter az általa vezetett minisztérium
honlapján tesz közzé.
Változások
a
kötelező
helyiségek
tekintetében:
– Az óvodai játszóudvarhoz tartozó
megjegyzések kiegészültek a következőkkel: „Az óvodai játszóudvar akkor
megfelelő, ha alapterülete lehetővé teszi az
intézmény alapító okirata vagy működési
engedélye szerinti maximális létszám

szerint a gyermekek egyidejű befogadását
és egészséges, biztonságos körülmények
közötti foglalkoztatását.”
– új óvoda építése esetén a gyermekmosdó,
WC kialakításánál 7 gyermekenként 1 WC
csésze az előírás
– óvodában a felnőtt öltöző, felnőtt mosdó,
felnőtt WC és a felnőtt zuhanyozó kialakításánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy
férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában
gyógypedagógusok és konduktorok is
alkalmazásra kerülnek
– új óvoda építése esetén a felnőtt WC-t
kell kialakítani a látogatók szülők részére
(férfi és női 1-1)
– óvodában a mosó-, vasalóhelyiséggel
együtt kialakítható a szárítóhelyiség, ebben
az esetben nem szükséges külön szárítóhelyiség
– törlésre került óvoda esetében a következő mondat: „A fogyatékosság jellege
szerint a gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvodában, tervezési program
többet is előírhat.”
– általános iskolában is kötelező a laboratórium a hozzá tartozó szertárral
– iskolában a könyvtár helyett könyv- és
tankönyvraktár kötelező. Olyan raktár
kialakítása szükséges, amely alkalmas a
tartós tankönyvek tárolására is.
– karbantartó műhelynek minden iskolában
kell lennie
– kerekesszék-tárolónak minden olyan
iskolában kell lennie, ahol mozgáskorlátozott gyermekeket tanítanak
72

A rendelet a melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2019.09.01.

A rendelet a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

2019.10.01.

A rendelet a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

2019.10.012020.08.31.

A rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

2019.10.01.

A rendelet a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

2019.10.01.

5. § (2) bekezdés f) pontjában a „kollégiumhoz tartozó területek 2019.09.01.
használatának rendjét” szövegrész helyébe a „kollégiumhoz
tartozó területek használatának rendjét, figyelembe véve a
környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat”,
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– új iskola építése esetén kell földesáru
raktár és éléskamra, nem csak akkor, ha
helyben főznek
– alapfokú művészeti iskolában az
intézményvezető-helyettesi
iroda
az
intézményvezetői irodával együtt is
kialakítható, ha azt a helyiség mérete
lehetővé teszi
– saját épülettel rendelkező alapfokú művészeti iskolában, amennyiben ez kialakítható, aula (előtér, várakozó), valamint
porta és elsősegély helyiség az előírt
A melléklet címe: A fizikai fittségi
mérések iskolai évfolyamokra vonatkozó
tartalmi kerete
A melléklet címe: A nem állami tankönyvek
tankönyvbeszerzésének és tankönyvterjesztésének kereskedelmi feltételei
A melléklet címe: A tankönyvvé nyilvánítási eljárással és a tankönyvjegyzékkel
összefüggésben
fizetendő
igazgatási
szolgáltatási díjak
A melléklet címe: Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szolgáló bankszámlák számai
A melléklet címe: A tankönyvvé nyilvánítási
eljárásban kirendelt szakértők díjazása
A változás lényege:
A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni az iskola és a
kollégium helyiségei, berendezési tárgyai,
eszközei és az iskolához, kollégiumhoz
tartozó területek használatának rendjét,
figyelembe véve a környezettudatos
használatra vonatkozó szabályokat.

6. § (2) bekezdés g) pontjában a „környezeti nevelési elveket” 2019.09.01.
szövegrész helyébe a „környezeti nevelési elveket, programokat,
tevékenységeket”,
7. § a) (1) bekezdés b) pont bm) alpontjában a „környezeti nevelési 2019.09.01.
elveket” szövegrész helyébe
a „környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket”,

A 7. § (4) bekezdésében a „beleértve a projektoktatást is” 2019.09.01.
szövegrész helyébe a „beleértve a témanapokat, témaheteket és a
projektoktatást is”

A 10. § k) pontjában a „környezeti nevelési elveket” szövegrész 2019.09.01.
helyébe a „környezeti nevelési elveket, programokat,
tevékenységeket”,
Hatályát veszti a 189–191. §.

2019.09.01.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 2019.09.01.
szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
2. alcíme a következő 2/D. §-sal egészül ki:
„2/D. § Az iskolai nevelés-oktatás mellett a jogszabályban
meghatározott vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében
az Oktatási Hivatal által szervezett tanulmányi versenyek a
kerettantervek végrehajtását szolgálják. A versenyek tartalmi
követelményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó
kerettantervi, közműveltségi tartalom.”
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A változás lényege:
Az óvoda pedagógiai programja meghatározza az egészségnevelési és környezeti
nevelési elveket, programokat, tevékenységeket.
A változás lényege:
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az alapfokú művészeti iskola
kivételével az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat,
tevékenységeket,
A változás lényege:
A nevelőtestület és az intézményvezető
döntése alapján a pedagógiai program
tartalmazza az iskolában alkalmazott
sajátos pedagógiai módszereket, beleértve
a témanapokat, témaheteket és a
projektoktatást is.
A változás lényege:
A kollégium pedagógiai programja egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,
programokat, tevékenységeket.
Hatályukat vesztik a nevelési-oktatási
intézményvezetői pályázattal összefüggésben véleményezési jog gyakorlására
vonatkozó szabályok.
Új rendelkezés.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 2019.09.01.
szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
A 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az iskola a helyi tantervében a célnyelven tanított tantárgyak
körét az alábbiak közül határozza meg:)
„f) jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által
fenntartott iskolában a hittan.”
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 2019.09.01.
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A pedagógiai szakszolgálatokat az Nkt. 18. § (2) bekezdésében foglalt valamennyi szakszolgálati feladat vonatkozásában
az Intézmények,
a) egy vagy több pedagógiai szakszolgálati feladat vonatkozásában
az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott pedagógiai
szakszolgálati, illetve egységes gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai módszertani intézmények,
b) továbbá a szakértői bizottsági tevékenység kivételével egy vagy
több pedagógiai szakszolgálati feladat vonatkozásában az állami
köznevelési közszolgálati feladatellátásban az oktatásért felelős
miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött köznevelési
szerződés alapján részt vevő, a jogi személyiséggel rendelkező
vallási közösség, a vallási egyesület vagy más nem állami, nem
önkormányzati köznevelési intézményfenntartó által fenntartott
pedagógiai szakszolgálati, illetve egységes gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai módszertani intézmények látják el.”
A 4. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2019.09.01.
(Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai
szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a gyermek
fejlesztésére)
„b) a gyermek gondozását végző intézményben”
(kerül sor.)
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A változás lényege:
A két tanítási nyelvű iskolában a célnyelven tanított tantárgyak köre kibővült
jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség által fenntartott iskolában a
hittannal.
A bekezdés lényeges tartalmi változást
nem jelent, a jogszabály szövege
egyszerűsödött.

A változás lényege:
Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a gyermek
fejlesztésére a gyermek gondozását végző
intézményben kerül sor, nem pedig – mint
eddig – a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződést kötött intézményben.

A 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Intézmény megyei
szakértői bizottsága a mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi
fogyatékosság, valamint a beszédfogyatékosság megállapítását
vagy kizárását országos vagy több megyére kiterjedő feladatellátási kötelezettséggel is végezheti.”
A 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet
gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. A vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülőt képviselheti, erről a szülőt
legkésőbb a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell. Kétség
esetén vélelmezni kell, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a
távollévő szülő képviseletére nem jogosult. A szakértői vizsgálat
során a szülő köteles közreműködni, a vizsgálaton – annak
zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni.”
A 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nevelési tanácsadás
feladata:]
„c) pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői
vélemény készítése a szülő, a jogszabályban meghatározott
esetben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi
szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére, azzal, hogy gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti
alapellátást végző intézmények kérésére végzett vizsgálat nem
irányulhat a szülői nevelési alkalmasság értékelésére.
Az R3. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A logopédiai vizsgálati vélemény és a logopédiai ellátás
tekintetében a 18. §-ban, valamint a Korm. rendelet 42. (1) és (2)
bekezdésében, 42. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában, 42. § (4)–
(6) bekezdésében, továbbá 43. §-ában foglaltakat kell alkalmazni
azzal, hogy szakértői véleményen a logopédiai vizsgálati véleményt, szakértői bizottság alatt az Intézmény logopédiai
vizsgálatot végző tagintézményét, kijelölt nevelési-oktatási intézmény alatt az Intézmény logopédiai ellátást végző tagintézményét,
az óvodai foglalkozáson való kötelező részvétel, illetve a tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítése alatt a logopédiai
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2019.09.01.

Tartalmi változás nincs.

2019.09.01.

A változás lényege:
Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a
vizsgálaton megjelent szülő a távollévő
szülő képviseletére nem jogosult.

2019.09.01.

A változás lényege:
A gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények
kérésére a nevelési tanácsadás feladatai
között szereplő, pszichés állapot feltárását
célzó vizsgálat nem irányulhat a szülői
nevelési alkalmasság értékelésére.

2019.09.01.

A bekezdésben pontosításra kerültek a
logopédiai vizsgálati vélemény és a
logopédiai ellátás tekintetében használt
egyes fogalmak.

terápiát és a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek
beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését kell érteni.”
Az R3. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2019.09.01.
„(2) Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény esetén
a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységben az intézményegységvezetői megbízás feltétele pszichológus, konduktor vagy
gyógypedagógus végzettség és szakképzettség, pszichológus
esetében klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga,
konduktor vagy gyógypedagógus esetében pedagógus-szakvizsga,
továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített
pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai
gyakorlat.”
A 33. § a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
2019.09.01.
„(9) A (7) bekezdésben eltelt határidő letelte után a pedagógus
csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógusmunkakörben, ha
tanulmányait a szakvizsga megszerzésére irányuló képzésben
megkezdte.
(10) A (7) bekezdésben meghatározott időtartamba
a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából
igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
b) a hozzátartozó tartós személyes ápolása céljából, az ápolás
idejére igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
c) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés
céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság
tartama nem számítható be.”

A rendelet a következő 15. alcímmel egészül ki:
2019.09.01.
„15. A Gyakorló Szakszolgálatra vonatkozó eltérő szabályok
39. § (1) A Gyakorló Szakszolgálat a (2)–(14) bekezdésében
meghatározott esetekben szakértői bizottságként, egyéb,
jogszabályban meghatározott esetekben szakértőként jár el.
(2) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat
feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás
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A változás lényege:
Az EGYMI pedagógiai szakszolgálat
feladatait ellátó szervezeti és szakmai
tekintetben önálló intézményegységben az
intézményegység-vezetői megbízást kaphat
pedagógus-szakvizsgával
rendelkező
konduktor is.

A változás lényege:
Ha a munkáltató előírta a pedagógusszakvizsga megszerzését öt éven belül, a
határidő letelte után a pedagógus csak
akkor foglalkoztatható tovább pedagógusmunkakörben, ha tanulmányait a szakvizsga megszerzésére irányuló képzésben
megkezdte. Az öt évbe nem számítható be
– a szülési szabadság és a gyermek ápolása,
gondozása céljából igénybe vett fizetés
nélküli szabadság,
– a hozzátartozó tartós ápolása idejére
igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
– önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés
nélküli szabadság.
A rendelet kiegészült a Gyakorló Szakszolgálatra vonatkozó szabályokkal.
A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló
Szakszolgálat feladata a tanulmányok,
vizsgák és a felsőoktatási felvételi eljárás
során adható kedvezményekre való
jogosultság megítélése érdekében a sajátos

során adható kedvezményekre való jogosultság megítélése
érdekében a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása
vagy kizárása
a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm.
rendelet 62. § (11)–(12) bekezdésében és 63. § (3) bekezdésében
foglalt esetben,
b) ha az érettségi vizsgára jelentkező személy tanulói
jogviszonnyal már nem rendelkezik és a tanulói jogviszony
megszűnése után következett be olyan állapot, amely alapján
sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye,
c) ha a vizsgálatot a nyelvvizsgára jelentkező személy a
nyelvvizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében
kezdeményezi,
d) ha a vizsgálatot a tanulói jogviszony megszűnése után a
KRESZ-vizsga során adható kedvezmények biztosítása érdekében
kezdeményezi, és a kérelmező érvényes szakértői véleménnyel
nem rendelkezik.
(3) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat eljárása
az érintett jelentkező, tanuló, vizsgázó, hallgató kérelmére indul.
(4) A kérelmező vizsgálati kérelmét el kell utasítani, ha a
kérelmező által benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentumokból, az előzmények feltárásából és elemzéséből megállapítható, hogy a sajátos nevelési igény, fogyatékosság nem áll fenn.
(5) A szakértői vizsgálat időpontját a Gyakorló Szakszolgálat
határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a
kérelmezőt értesíti. A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló
értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem
megérkezését követő naptól számított tíz napon belül, a vizsgálat
időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell küldeni a kérelmezőnek. A szakértői vizsgálat időpontját a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem és a Gyakorló Szakszolgálat által a
kérelem alapján bekért dokumentumok megérkezését követő
naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni.
Amennyiben a kérelmező a szakértői vizsgálat időpontjában nem
jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati
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nevelési igény, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása a következő esetekben:
- felsőoktatásban tanulók
- ha az érettségi vizsgára jelentkező
személy tanulói jogviszonnyal már
nem rendelkezik
- a nyelvvizsga során adható
kedvezmények biztosítására
- a tanulói jogviszony megszűnése
után a KRESZ-vizsga során adható
kedvezmények biztosítására.
A fejezet tartalmazza a vizsgálatra jelentkezés, a vizsgálat rendjét, a jogorvoslat
lehetőségét, a térítéskötelességet, illetve
annak méltányosságból történő csökkentését, elengedését.

időpontot biztosítani. Ennek elmulasztása esetén a vizsgálati
kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
(6) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat
komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi
vizsgálat alapján készíti el szakértői véleményét.
(7) A kérelmező vizsgálata mellőzhető, ha a kérelmező által
benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentumokból, az előzmények feltárásából és elemzéséből megállapítható a sajátos
nevelési igény, fogyatékosság megléte.
(8) A szakértői véleményt a szakértői bizottság vezetője és a
szakértői bizottságnak a vizsgálatban közreműködő tagjai írják
alá. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, születési idejét, lakóhelyét és tartózkodási
helyét,
b) a szakértői vizsgálat rövid leírását,
c) a sajátos nevelési igényre, fogyatékosságra vagy annak
kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztótényeket,
d) javaslatot az adható kedvezményekre,
e) a kérelmező tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről.
(9) A szakértői véleményt a vizsgálat lezárását követő huszonegy
napon belül postai úton, személyesen vagy kézbesítő útján
kézbesíteni kell a kérelmezőnek. A kézbesítés napja az a nap,
amelyen a szakértői véleménynek a kérelmező általi átvétele
megtörtént, vagy amely napon a kérelmező az átvételt megtagadta.
Ha postai úton
kézbesített szakértői vélemény a szakértői bizottsághoz „nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza, a szakértői véleményt – az
ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni.
(10) A kérelmező – a szakértői vélemény vagy a vizsgálat
elutasításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított – tizenöt
napon belül kezdeményezheti a szakértői vélemény, illetve a
vizsgálat elutasításának felülvizsgálatát közigazgatási hatósági
eljárás keretében.
(11) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszolgálat (2)
bekezdésben meghatározott tevékenysége térítésköteles.
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(12) A Gyakorló Szakszolgálat vezetője adott ügyben a
kérelmezőnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 108. § 9. és 10. pontja vagy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a
alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére tekintettel,
továbbá ha a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló kérelmező esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, méltányossági
jogkört gyakorolva a térítési díjat csökkentheti vagy mellőzheti.
Ennek részletes szabályait a Gyakorló Szakszolgálat határozza meg.
(13) A 7–23. § a szakértői bizottságként eljáró Gyakorló
Szakszolgálat esetében nem alkalmazható.”
A 17. alcím a következő 45/C. §-sal egészül ki:
2019.09.01.
„45/C. § A nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógus munkáltatója az Intézmény írásbeli kérelmére, az Nkt. 65. §
(5b) bekezdése szerinti célfeladatot állapíthat meg a pedagógus
részére pedagógiai szakszolgálati tevékenységnek az Intézmény
számára történő ellátására, ha a pedagógus a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy a célfeladatot az e rendeletben foglaltak szerint, az Intézmény szakmai vezetése alatt, az
Intézmény pedagógusaira vonatkozó szabályok betartásával végzi. A
célfeladat megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, aki egyebekben a célfeladat ellátásával megegyező feladatellátási helyen végzi nevelési-oktatási feladatait. A célfeladatot
vissza kell vonni, ha azt az Intézményírásban kezdeményezi.”
Hatályát veszti a15. alcím.
2019.09.01.

Hatályát veszti a16. alcím.

2019.09.01.
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A változás lényege:
A nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógus munkáltatója célfeladatot állapíthat meg a pedagógus
részére pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységének ellátására.

Hatályát veszti „A nem állami szerv által
fenntartott pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézményekre vonatkozó külön
rendelkezések” című fejezet.
Hatályát veszti „A sajátos nevelési igényű,
a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézség megállapításával összefüggő
eljárás
során
alkalmazott
eljárási
szabályok” című fejezet.

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI 2019.09.01.
rendelet
1. melléklete a 8. melléklet szerinti szöveggel
kiegészülve lép hatályba.

Hatályát veszti a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 2019.10.01.
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet.
Hatályát veszti a köznevelési tankönyvek legmagasabb 2019.09.01.
fogyasztói áráról szóló 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet.
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A melléklet kiegészült a következőkkel:
A 2020. évi május–júniusi szóbeli érettségi
vizsgák időpontja:
– emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
2020. június 4–11.
– középszintű szóbeli érettségi vizsga
2020. június 15–26.

