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 Új/módosított rendelkezések hatályba 

lépés/határidő 

a jogszabály/változás lényege 

209/2019. (VIII. 27.) Korm. 

rendelet az oktatás ágazati 

irányításának módosításával 

kapcsolatban egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkal-

mazásában, a továbbiakban: miniszter) a Kormány] 

„8. – a 116. § 24. pontjában, valamint a 2. mellékletben 

foglalt kivétellel – oktatásért” 

(felelős tagja.) 

2019.09.01. Az emberi erőforrások minisztere felel az 

oktatásért, kivéve a szakképzést és felnőtt-

képzést, valamint a felsőoktatással össze-

függő feladat- és hatásköröket. 

 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.) 

2019.09.01. Az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter felel a szakképzésért és felnőtt-

képzésért, valamint a felsőoktatásért. 

 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. 

2019.09.01. Új rendelkezés: 

Az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter irányítása alá került szervek alapító 

okirataiban bekövetkezett változások törzs-

könyvi nyilvántartásba vételét 30 napon belül 

kell elvégezni. 

20/2019. (VIII. 30.) EMMI 

rendelet egyes köznevelési tárgyú 

miniszteri rendeletek 

módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az 1/C. §-sal egészül ki: 

„1/C. § Az érettségi vizsga során a vak, gyengénlátó és 

mozgásszervi fogyatékos tanulók a nyomtatott nem 

enciklopédikus szótár helyett a szótár digitalizált, 

világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is 

használhatják.” 

2019.09.01. A változás lényege: 

Az érettségi vizsga során a vak, gyengénlátó 

és mozgásszervi fogyatékos tanulók a 

nyomtatott szótár helyett a szótár digitalizált 

változatát is használhatják. 

 Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) 

OM–GyISM együttes rendelet 1–3. §-a, 

4. § (1)–(3) bekezdése hatályát veszti. 

2020.01.01. A rendeletből törlésre kerültek az iskolai 

sportkör szakmai programjára, tárgyi és 

személyi feltételeire, a foglalkozások idő-

kereteire vonatkozó szabályok. 
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 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. §-a a követ-

kező 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.” 

2019.10.01. Változás: 

A rendelet hatálya kiterjed a tankönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvfejlesztésért és –

kiadásért felelős szerv, tankönyvellátás 

rendszerének működtetése, a könyvtár-

ellátó feladatai végrehajtásában közre-

működőkre, természetes és jogi személyekre. 

 A 3. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül 

ki: 

(Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az 

iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell megha-

tározni) 

„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.” 

2019.09.01. 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 hang-

versenyek, valamint az őshonos állatok 

bemutatóhelyei látogatásának előre tervez-

hető időszakát. 

 A 3. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(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 munka-

tervben való feltüntetés nélkül is elvégezheti. Ha a 

versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, ahhoz a 

fenntartó egyetértése szükséges.” 

2019.09.01. 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 elvé-

gezheti. Ha a versenyek anyagi ráfordítást 

igényelnek, ahhoz a fenntartó egyetértése 

szükséges. 



4 

 A rendelet a következő 74/A. §-sal egészül ki: 

„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 ese-

tében biztosítani kell az iskolai tanulmányok során 

alkalmazott segédeszköz használatát és a hosszabb 

felkészülési időt. 

2019.09.01. 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. 

 A 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 kere-

tében 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 beillesz-

kedési, 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 véle-

ményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az isko-

lában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

2019.09.01. 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. 
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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. 

(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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„81. § (1) A tanulók fizikai állapotának és edzett-

ségének 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 mozgás-

nevelés 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 gyógytest-

nevelésen 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 egész-

ségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

tanórai foglalkozását tartó gyógypedagógus, konduktor 

együttműködésben, 

 

2019.09.01. Változás: 

Pontosítás történt arra vonatkozóan, hogy a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

mérését – attól függően, hogy a tanuló milyen 

típusú mozgásfejlesztésben vesz részt (testne-

velés, mozgásfejlesztés, gyógytestnevelés, 

egyéb strukturált mozgásfeljesztés, SNI 

tanuló) – ki végzi el.  
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f) ha a tanuló gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz-

ményben 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 pedagó-

gusa rögzíti az Nkt. 44/B. § (1) bekezdése szerinti 

rendszerbe. 

(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonat-

kozó, adott tanévben rögzített adatait az érintett 

pedagógusok, továbbá köznevelési intézmények 

vezetői tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott 

tanuló fizikai fittségi szintjének további 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.) 

2019.09.01. Változás: 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

véleményét az iskolai sportkör – a munkaterv 

részét képező – szakmai programjának 

megállapításához is 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 –] 

2019.09.01. Változás: 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 

véleményét az iskolai étkeztetés keretében 

biztosított ételek minőségéről, az iskola 

házirendjében szabályozott módon ki kell 

kérni. 
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„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 működé-

sében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a 

teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő felada-

tokra, amelyek különösen) 

„b) a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő 

testmozgás és az iskolai sporttevékenység,” 

(területére terjednek ki.) 

2019.09.01. Változás: 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egészség-

fejlesztő testmozgásra és az iskolai sport-

tevékenységre is. 

 A 139. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„139. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az együt-

tnevelést 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. 

2019.09.01. Változás: 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlesz-

téséhez is a fejlesztő pedagógus közreműkö-

désével egyéni fejlesztési tervet kell 

készíteni, és évente nem egy, hanem legalább 

egy két alkalommal kell rögzíteni a fejlesztés 

eredményét (az SNI tanulók esetében is). 

 (2) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési 

igényű 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 közpon-

tilag kiadott egyéni fejlődési lapon vagy helyben 

szokásos módon dokumentálja.” 

2019.09.01. Új elem: 

- a BTMN tanuló fejlesztő pedagógiai 

ellátását egyéni fejlesztő lapon kell doku-

mentálni 

- az SNI és BTMN tanuló egyéni fejlesz-

tését dokumentáló lap lehet központilag 

kiadott vagy a helyben szokásos doku-

mentum. 

 Az 53. alcím helyébe a következő alcím lép: 

„53. A mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő 

testmozgás és az iskolai sporttevékenység megszer-

vezése 

2019.09.01. A rendelet kiegészült az iskolai sporttevé-

kenység megszervezésével kapcsolatos 

szabályokkal. 
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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 sport-

körben történő sportolással vált ki, és az iskolai 

sportkör feladatait – a testnevelő tanár közreműkö-

désével – az iskolával kötött megállapodás alapján a 

sportról szóló törvény szerinti sportszervezet látja el, a 

sportszervezet a tanulótól a két tanórai sportköri foglal-

kozáson 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 megter-

vezni 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 és lehetőségeknek megfelelően bizto-

sítja a mindennapos testneveléshez, az egészség-

fejlesztő testmozgáshoz és az iskolai sporttevékeny-

séghez szükséges feltételeket. 

(6) A tornaszobával, tornateremmel nem rendelkező 

iskola részére annak igazgatója kérelmére az iskola 
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fenntartója a fenntartásában működő másik iskola, 

kollégium tornatermét, tornaszobáját köteles a minden-

napos testnevelés céljaira rendelkezésre bocsátani, 

amennyiben ennek a feltételei rendelkezésre állnak, van 

szabad kapacitás és nem akadályozza az érintett ingat-

lanban 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 lép: 

(A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának 

alábbi területeit vizsgálja:) 

„e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése, esélyteremtés, fenntarthatóság szempont-

jainak 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 formálá-

sának módja 

2020.01.01. Változás: 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

keretében megvalósuló pedagógus ellenőrzés 

területei kiegészülnek a következőkkel: 

- fenntarthatóság szempontjainak figye-

lembevétele 

- 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: 

„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 

2020.09.01. Tartalmi változás: 

A kötelező eszközöket és felszereléseket, 

amelyekkel a nevelési-oktatási intézmé-

nyeknek az alapító okiratban, szakmai alap-

dokumentumban meghatározott tevékeny-

séghez, továbbá egyházi és magánintézmény 

esetén a működés megkezdéséhez szükséges 
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valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egész-

séges, biztonságos körülmények közötti foglalkoz-

tatását, tanítását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, 

étkezését, továbbá megfelel az építésügyi jogsza-

bályokban előírt követelményeknek, a közegész-

ségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, 

valamint munkavédelmi követelményeknek. 

(2) A kötelező (minimális) helyiségeket és az  

egészség- és munkavédelmi eszközöket [a továb-

biakban: kötelező (minimális) helyiség- és eszköz-

jegyzék] 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 eszkö-

zöket, 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 nevelé-

sének, oktatásának további eszközeit; 

c) a kollégiumi helyiségek bútorzatát és egyéb beren-

dezési 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 visszakeres-

hetőségét. A kötelező (minimális) felszerelési jegyzék 

engedélyben meghatározottak alapján rendel-

kezniük kell, így különösen 

a) az óvodai helyiségek bútorzatát és egyéb 

berendezési tárgyait, a tisztálkodási és egyéb 

felszereléseket, a foglalkoztatottak munka-

végzéséhez szükséges eszközöket, a nevelő-

munkát 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 megha-

tározott kötelező (minimális) felszerelési 

jegyzék tartalmazza, amelyet az oktatásért 

felelős miniszter az általa vezetett minisz-

térium honlapján tesz közzé azzal, hogy 

biztosítja a módosítások visszakereshető-

ségét. A kötelező (minimális) felszerelési 

jegyzék módosítása, továbbá új felszerelés 

bevezetése esetén, a honlapon történő közzé-

tétel és a követelmény hatálybalépése között 

legalább 30 nap felkészülési időt kell 

biztosítani. 
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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 évfo-

lyamon kezdi meg tevékenységét, az eszközöket és 

felszereléseket felmenő rendszerben lehet beszerezni 

oly módon, hogy – a nevelő és oktató munka 

megkezdésekor, ezt 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 szakképe-

sítések 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 rendel-

kezésre, aránytalan teher és többletköltség, továbbá az 

egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül 

igénybe tudják venni azokat a másik feladatellátási 

helyen. 
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(2) A kötelező (minimális) felszerelési jegyzékben 

meghatározott eszközök és felszerelések helyettesít-

hetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 

korszerű eszközzel, felszereléssel. 

(3) A kötelező (minimális) helyiség- és eszköz-

jegyzékben 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 egyen-

értékű építési és műszaki előíráshoz képest enyhébb 

követelményt határoz meg, akkor a  kötelező 

(minimális) helyiség- és eszközjegyzékben meghatá-

rozottakat kell alkalmazni.” 

 A 174. § (8) bekezdése helyébe a következő rendel-

kezés lép: 

„(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 szak-

gimnázium 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 

2019.09.01. 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 
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időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfo-

lyamán 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 elké-

szített javaslata alapján rászorult, azzal, hogy a család- 

és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdé-

sében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az 

Arany János Kollégiumi Programba történő jelent-

kezést 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 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 nyilván-

tartott személy,  

bh) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a beso-

rolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 

Korm. rendelet értelmében kedvezményezett telepü-

lésen található, 

 

 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig állás-

kereső volt 

- lakóhelye ötezer főt meg nem haladó 

lakosságszámú település, és települési 

támogatásban vagy a megelőző 6 hónapon 

belül rendkívüli települési támogatásban 

részesült. 
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bi) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem 

kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok 

alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosság-

számmal rendelkező településen található és a programba 

történő jelentkezés időpontjában a szociális igazga-

tásról 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: 

„(3) Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai 

Programba a tanév rendjéről szóló miniszteri rende-

letben meghatározottak szerint lehet bekapcsolódnia 

annak, aki 

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakközépiskola kilen-

cedik 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 programba történő jelentkezés időpontjában 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, 

 

 

2019.09.01. 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. 
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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 nyilván-

tartott személy. 

 A 176. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés 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 időpont-

jában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak 

2019.09.01. Változás: 

A Arany János Tehetséggondozó Programban 

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 kedvez-

ményezett településen található vagy 

- ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú 

település, és települési támogatásban vagy 

a megelőző 6 hónapon belül rendkívüli 

települési támogatásban részesült. 
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ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának idő-

pontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 

kedvezményezett települések besorolásáról és a beso-

rolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 

Korm. rendelet értelmében kedvezményezett telepü-

lésen található, 

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem 

kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok 

alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosság-

számmal 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: 

XX/A. FEJEZET A TANKÖNYVVÉ 

NYILVÁNÍTÁS, A TANKÖNYVTÁMOGATÁS, 

VALAMINT AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS 

RENDJÉRŐL 

A fejezetet – nagy terjedelme miatt - nem közöljük. 

2019.10.01. Új szabályok: 

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámo-

gatás, valamit az iskola tankönyvellátás rendjére 

vonatkozó szabályozás e fejezetbe került. 

A fejezet alcímei: 

76/A. A szakképzés tankönyv- és taneszköz-

ellátásával kapcsolatos szakértő és vélemé-

nyező tevékenységet ellátó testületekre 

vonatkozó szabályok 

76/B. Az iskolai tankönyvtámogatási és -

megrendelési igények felmérésének folyamata 

76/C. Az országos tankönyvellátás szerep-

lőinek együttműködése 

76/D. Az iskolai tankönyvrendelés és -ellátás 

rendje 

76/E. A tankönyvvé nyilvánítással és a tan-

könyvjegyzékkel összefüggő igazgatási szolgál-

tatási díjra és a tankönyvvé nyilvánítással össze-

függő szakértői díjra vonatkozó szabályok 
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 A 193. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) E rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rende-

lettel 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. 

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. 

 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 jog-

állásúnak kell tekinteni. 

2020.09.01. Új szabály: 

A 2019. augusztus 31-éig magántanulói 

jogviszonyban álló tanulót az egyéni munka-

renddel rendelkező tanulóval megegyező 

jogállásúnak kell tekinteni mindaddig, amíg 

az Oktatási Hivatal által történő felül-

vizsgálata le nem zárul. 

 A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2020.09.01. A melléklet címe: JEGYZÉK a nevelési-

oktatási intézmények kötelező (minimális) 

helyiségeiről és eszközeiről 

- A jegyzék csak a helyiségekről szól, nem 

tartalmaz a bútorzatra és egyéb beren-

dezésre 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 tekin-

tetében: 

- Az óvodai játszóudvarhoz tartozó megjegy-

zések kiegészültek a következőkkel: „Az 

óvodai játszóudvar akkor megfelelő, ha 

alapterülete lehetővé teszi az intézmény 

alapító okirata vagy működési engedélye 
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szerinti maximális létszám szerint a 

gyermekek egyidejű befogadását és egész-

séges, 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 kialakí-

tásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

férfi óvodapedagógusok, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai óvodában gyógy-

pedagógusok és konduktorok is alkal-

mazásra 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 szárító-

helyiség 

- 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 laborat-

órium 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 isko-

lában kell lennie, ahol mozgáskorlátozott 

gyermekeket tanítanak 
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- új iskola építése esetén kell földesáru raktár 

és éléskamra, nem csak akkor, ha helyben 

főznek 

- alapfokú művészeti iskolában az intézmény-

vezető-helyettesi iroda az intézmény-

vezetői irodával együtt is kialakítható, ha 

azt a helyiség mérete lehetővé teszi. 

- saját épülettel rendelkező alapfokú művé-

szeti iskolában, amennyiben ez kialakít-

ható, aula (előtér, várakozó), valamint porta 

és elsősegély helyiség az előírt. 

 A rendelet a melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 2019.09.01. A melléklet címe: A fizikai fittségi mérések 

iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalmi kerete 

 A rendelet a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül 

ki 

2019.10.01. A melléklet címe: A nem állami tankönyvek 

tankönyvbeszerzésének és tankönyvterjesz-

tésének kereskedelmi feltételei 

 A rendelet a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül 

ki. 

2019.09.01. A melléklet címe: A tankönyvvé nyilvánítási 

eljárással és a tankönyvjegyzékkel össze-

függésben fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjak 

 A rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül 

ki. 

2019.09.01. A melléklet címe: Az igazgatási szolgáltatási 

díj befizetésére szolgáló bankszámlák számai 

 A rendelet a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül 

ki. 

2019.09.01. A melléklet címe: A tankönyvvé nyilvánítási 

eljárásban kirendelt szakértők díjazása 

 5. § (2) bekezdés f) pontjában a „kollégiumhoz tartozó 

területek használatának rendjét” szövegrész helyébe a 

„kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, 

figyelembe véve a környezettudatos használatra vonat-

kozó szabályokat”, 

2019.09.01. 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” szövegrész helyébe a „környezeti nevelési 

elveket, programokat, tevékenységeket”, 

2019.09.01. A változás lényege:  

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 

az egészségnevelési és környezeti nevelési 

elveket, programokat, tevékenységeket. 
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 7. § a) (1) bekezdés b) pont bm) alpontjában a 

„környezeti nevelési elveket” szövegrész helyébe 

a „környezeti nevelési elveket, programokat, tevékeny-

ségeket”, 

2019.09.01. A változás lényege:  

Az iskola pedagógiai programja meghatározza 

az alapfokú művészeti iskola kivételével az 

egészségnevelési és környezeti nevelési 

elveket, programokat, tevékenységeket, 

 A 7. § (4) bekezdésében a „beleértve a projektoktatást 

is” szövegrész helyébe a „beleértve a témanapokat, 

témaheteket és a projektoktatást is” 

2019.09.01. A változás lényege:  

A nevelőtestület és az intézményvezető 

döntése alapján a pedagógiai program tartal-

mazza az iskolában alkalmazott sajátos peda-

gógiai módszereket, beleértve a téma-

napokat, témaheteket és a projektoktatást is. 

 A 10.  § k) pontjában a „környezeti nevelési elveket” 

szövegrész helyébe a „környezeti nevelési elveket, 

programokat, tevékenységeket”, 

2019.09.01. A változás lényege: 

A kollégium pedagógiai programja egészség-

nevelési és környezeti nevelési elveket, 

programokat, tevékenységeket. 

 Hatályát veszti a 189–191. §. 2019.09.01. Hatályukat vesztik a nevelési-oktatási intéz-

ményvezetői pályázattal összefüggésben 

véleményezési jog gyakorlására vonatkozó 

szabályok. 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

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

2. alcíme a következő 2/D. §-sal egészül ki: 

„2/D. § Az iskolai nevelés-oktatás mellett a jog-

szabályban meghatározott vagy a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatás keretében az Oktatási Hivatal által 

szervezett tanulmányi versenyek a kerettantervek 

végrehajtását szolgálják. A versenyek tartalmi követel-

ményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó 

kerettantervi, közműveltségi tartalom.” 

2019.09.01. Új rendelkezés. 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 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.” 

2019.09.01. A változás lényege: 

A két tanítási nyelvű iskolában a célnyelven 

tanított tantárgyak köre kibővült jogi 

személyiséggel rendelkező vallási közösség 

által fenntartott iskolában a hittannal. 
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 A pedagógiai szakszolgálati intézmények műkö-

déséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  

4. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendel-

kezés lép: 

(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.) 

2019.09.01. A változás lényege:  

Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybe-

vétele a pedagógiai szakszolgálati intéz-

ményben nem oldható meg, a gyermek fejlesz-

tésére a gyermek gondozását végző intéz-

ményben kerül sor, nem pedig – mint eddig – 

a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntar-

tójával infrastruktúra-használatra vonatkozó 

szerződést kötött intézményben. 

 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 vélel-

mezni kell, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a távol-

lévő szülő képviseletére nem jogosult. A szakértői 

vizsgálat során a szülő köteles közreműködni, a vizsgá-

laton – annak zavarása nélkül – jogosult mindvégig 

jelen lenni.” 

2019.09.01. A változás lényege: 

Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a 

vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő 

képviseletére nem jogosult. 

 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, gyermek-

jóléti alapellátást végző intézmények kérésére végzett 

vizsgálat nem irányulhat a szülői nevelési alkalmasság 

értékelésére. 

2019.09.01. A változás lényege: 

A gyermekvédelmi szakellátást, gyermek-

jóléti alapellátást végző intézmények 

kérésére a nevelési tanácsadás feladatai 

között szereplő, pszichés állapot feltárását 

célzó vizsgálat nem irányulhat a szülői 

nevelési alkalmasság értékelésére. 
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 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 logo-

pédiai ellátást végző tagintézményét, az óvodai foglal-

kozáson való kötelező részvétel, illetve a tankötele-

zettség kijelölt iskolában való teljesítése alatt a 

logopédiai terápiát és a harmadik és ötödik életévüket 

betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 

szűrését kell érteni.” 

2019.09.01. 

 

A bekezdésben pontosításra kerültek a logo-

pédiai vizsgálati vélemény és a logopédiai 

ellátás tekintetében használt egyes fogalmak. 

 Az R3. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Az egységes gyógypedagógiai módszertani intéz-

mény esetén a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó 

szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézmény-

egységben az intézményegység-vezetői megbízás 

feltétele pszichológus, konduktor vagy gyógypeda-

gógus végzettség és szakképzettség, pszichológus 

esetében klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuro-

pszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szak-

vizsga, konduktor vagy gyógypedagógus esetében 

pedagógus-szakvizsga, továbbá pedagógiai szakszol-

gálati feladat ellátására létesített pedagógus munka-

körben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat.” 

2019.09.01. A változás lényege: 

Az EGYMI pedagógiai szakszolgálat fela-

datait ellátó szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló intézményegységben az intézmény-

egység-vezetői megbízást kaphat pedagógus-

szakvizsgával rendelkező konduktor is. 

 A 33. § a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(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 

2019.09.01. A változás lényege: 

Ha a munkáltató előírta a pedagógus-szak-

vizsga megszerzését öt éven belül, eltelt határ-

idő letelte után a pedagógus csak akkor foglal-

koztatható tovább pedagógusmunkakörben, ha 

tanulmányait a szakvizsga megszerzésére 
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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 szolgálat-

teljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 

tartama nem számítható be.” 

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 szolgálat-

teljesítés céljából igénybe vett fizetés 

nélküli szabadság. 

 A rendelet a következő 15. alcímmel egészül ki: 

„15. A Gyakorló Szakszolgálatra vonatkozó eltérő 

szabályok 

39. § (1) A Gyakorló Szakszolgálat a (2)–(14) bekez-

désében meghatározott esetekben szakértői bizott-

ságként, egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben 

szakértőként jár el. 

(2) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szakszol-

gálat feladata a tanulmányok, vizsgák és a felsőoktatási 

felvételi eljárás 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 jog-

viszony 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 

2019.09.01. A rendelet kiegészült a Gyakorló Szakszol-

gálatra 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 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 kedvez-

mények biztosítására 

A fejezet tartalmazza a vizsgálatra jelent-

kezés, a vizsgálat rendjét, a jogorvoslat lehe-

tőségét, a térítéskötelességet, illetve annak 

méltányosságból történő csökkentését, elen-

gedését. 
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biztosítása érdekében kezdeményezi, és a kérelmező 

érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkezik. 

(3) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szak-

szolgálat 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 megér-

kezését követő naptól számított tíz napon belül, a 

vizsgálat időpontja előtt legalább tíz nappal meg kell 

küldeni a kérelmezőnek. A szakértői vizsgálat idő-

pontját 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 időpont-

jában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell 

számára vizsgálati időpontot biztosítani. Ennek elmu-

lasztása esetén a vizsgálati kérelmet visszavontnak kell 

tekinteni. 

(6) A szakértői bizottságként eljáró Gyakorló Szak-

szolgálat komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógy-

pedagógiai, orvosi vizsgálat alapján készíti el szakértői 

véleményét. 

(7) A kérelmező vizsgálata mellőzhető, ha a kérelmező 

által benyújtott orvosi és pedagógiai dokumentu-

mokból, az előzmények feltárásából és elemzéséből 

megállapítható a sajátos nevelési igény, fogyatékosság 

megléte. 
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(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 alá-

támasztótényeket, 

d) javaslatot az adható kedvezményekre, 

e) a kérelmező tájékoztatását a jogorvoslat lehető-

ségéről. 

(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 véle-

ménynek 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 Szak-

szolgálat (2) bekezdésben meghatározott tevékenysége 

térítésköteles. 

(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 
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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 gyako-

rolva 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: 

„45/C. § A nevelési-oktatási intézményben foglalkoz-

tatott pedagógus munkáltatója az Intézmény írásbeli 

kérelmére, az Nkt. 65. § (5b) bekezdése szerinti cél-

feladatot állapíthat meg a pedagógus részére pedagógiai 

szakszolgálati tevékenységnek az Intézmény számára 

történő ellátására, ha a pedagógus a megfelelő szak-

képzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy a cél-

feladatot az e rendeletben foglaltak szerint, az Intéz-

mény szakmai vezetése alatt, az Intézmény pedagó-

gusaira vonatkozó szabályok betartásával végzi.  

A célfeladat megállapításakor előnyben kell részesíteni 

azt a pedagógust, aki egyebekben a célfeladat ellátá-

sával megegyező feladat-ellátási helyen végzi nevelési-

oktatási feladatait. A célfeladatot vissza kell vonni, ha 

azt az Intézményírásban kezdeményezi.” 

2019.09.01. A változás lényege: 

A nevelési-oktatási intézményben foglalkoz-

tatott pedagógus munkáltatója célfeladatot 

állapíthat meg a pedagógus részére peda-

gógiai szakszolgálati intézmény tevékenysé-

gének ellátására. 

 A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) 

EMMI rendelet  
1. melléklete a 8. melléklet szerinti szöveggel 

kiegészülve lép hatályba. 

2019.09.01. 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. 
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 Hatályát veszti a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 

12.) EMMI rendelet. 

2019.10.01.  

 Hatályát veszti a köznevelési tankönyvek legma-

gasabb fogyasztói áráról szóló 14/2015. (III. 13.) 

EMMI rendelet. 

2019.09.01.  

229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet 

az Országos Képzési Jegyzékről és 

az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. 

rendelet módosításáról 

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: 

OKJ) az 1. melléklet tartalmazza.” 

2020.09.01. Változás: 

Új Országos Képzési Jegyzék került kiadásra. 

 Az R. 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül 

ki: 

„(3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést 

folytató intézmény a 2020. augusztus 31-én hatályos 

OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható szak-

képesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. 

december 31-ig indíthat, amelynek szakmai vizsgáját – 

a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 

2022. december 31-ig be kell fejezni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti képzések vizsgáit a 2020. 

augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetel-

mények szerint kell megszervezni és lebonyolítani.” 

2020.09.01. A bekezdés lényege: 

Felnőttképzést folytató intézmény a 2020. 

augusztus 31-én hatályos OKJ szerint iskola-

rendszeren kívül képzést 2020. december 31-

ig indíthat, mely képzések vizsgáit a 2020. 

augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsga-

követelmények szerint kell megszervezni. 
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 (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2020.09.01. 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-

ráépülések (az eddigi 573 helyett 177 db) 

2. táblázat: részszakképesítések (azeddigi 

206 helyett 76 db) 

3. táblázat: kulturális és művészeti szak-

képesítések (az eddigi 18 helyett 25 db) 

 (2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

5. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

2020.09.01. A melléklet címe: Mestervizsgával és 5 év 

szakmai gyakorlattal közvetlen bekap-

csolódás lehetősége az érettségire épülő 

szakképzésbe 

1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 

2020–2021. évekre szóló 

intézkedési tervéről 

1. A bűnmegelőzési stratégiai dokumentumok Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) által 

elvégzett felülvizsgálatára és annak eredményeire 

figyelemmel a Kormány az 1. mellékletben és a 2. 

mellékletben foglaltak szerint elfogadja a 2020–2021. 

években végrehajtani szükséges új bűnmegelőzési 

intézkedési tervet, és egyetért az új intézkedések 

megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges 

beavatkozások területének és eszközeinek meghatáro-

zásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és 

szervezeti feltételeivel. 

  

 1. melléklet az 1585/2019. (X. 16.) Korm. 

határozathoz 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehaj-

tásának 2020–2021. évekre szóló intézkedési terve 

2. Gyermek- és ifjúságvédelem 

Az állam fontos feladata a gyermekek és a fiatalok 

nevelése annak érdekében, hogy a társadalom hasznos 

tagjaivá váljanak. Ennek eléréséhez rendelkezniük 

kell megfelelő bűnmegelőzési ismeretekkel és kompe-

tenciákkal, amelyek főleg projekteken, oktatási 

programokon keresztül juthatnak el hozzájuk. 

Forrás: évente 110 millió forint, NBT költségvetés 

2.1. Össze kell gyűjteni azon állami, egyházi és civil 

szervezeteket, amelyek hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára 

 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–

2021. évekre szóló intézkedési tervérének a 

köznevelés rendszerével összefüggő fontosabb 

részei kerültek kiemelésre. 
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működtetnek felzárkózási programokat, szolgál-

tatásokat. Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött 

(főképpen játszóházakban, Biztos Kezdet Gyerek-

házakban, tanodákban, közösségi tereken működ-

tetett) programokba, illetve szolgáltatásokba a bűn-

megelőzési (áldozattá és elkövetővé válást megelőző) 

ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok 

integrálhatók-e, ha igen, úgy ki kell dolgozni ennek 

módszertanát. A módszertan kidolgozását követően 

kiemelt figyelmet kell fordítani annak gyors és haté-

kony bevezetésére. 

Felelős: NBT, Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 

továbbiakban: EMMI), Belügyminisztérium 

(a továbbiakban: BM) 

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos 

2.2. A nevelési-oktatási intézmények a gyermekek és 

a fiatalok szocializációjának kiemelt jelentőséggel 

bíró színterei. Az itt átadott értékek, információk, az 

elsajátított készségek, képességek alapjaiban hatá-

rozzák meg a jövő generációjának felnőtt létét és visel-

kedését. A pedagógusok, nevelők, edzők értékközve-

títő szerepe a fentiekre tekintettel fundamentumát 

képezi a bűnmegelőzési üzenetek átadásának, ezért elő 

kell segíteni az oktatási, nevelési intézményekben a 

gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában részt 

vevő személyek, a gyermekvédelmi felelősök, valamint a 

rendőrök bűnmegelőzési képzését, továbbképzését, 

hogy az általános iskolákban és a középiskolákban 

tevékenyen és minél hatékonyabban tudjanak hozzá-

járulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére 

történő eljuttatásához, a diákok tudatosságának foko-

zásához a prevenció területén. 

Felelős: NBT 

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos 
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2.4. A fiatalok nagy része a felnőttektől kapott taná-

csokat többnyire figyelmen kívül hagyja, és a serdülő-

kori lázadás időszakában sokkal inkább hallgat bará-

taira, kortársaira. A kortársak bűnmegelőzésbe történő 

bevonása ezért óriási lehetőségeket rejt magában, 

közreműködésükkel a bűnmegelőzés célravezetőbbé 

válhat. A prevenció során meg kell ragadni és ki kell 

aknázni e lehetőséget, ezért szükséges egy olyan 

kortárssegítő modellprogram kidolgozása, amelynek 

keretében trénereket és a felelősségteljes kortárs 

szerepkörét betölteni képes fiatalokat képeznek ki és 

vonnak be a bűnmegelőzésbe. 

Felelős: NBT 

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos 

2.5. A gyermekek és a fiatalok csoportja több szem-

pontból is veszélyeztetett korosztály, tekintettel az 

életkorukból fakadó tapasztalatlanságra, a gyermeki 

naivitásra, illetve a kamaszkort jellemző, veszélyeket 

felmérni nem tudó serdülőkori kihíváskeresésre.  

A fiatal generációk megszólítása új kommunikációs 

csatornák azonosítását és alkalmazását, új kommu-

nikációs módszerek, interaktív bemutatók rendszere-

sítését követeli meg. 

Felelős: NBT 

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos 

 5. Horizontális intézkedések 

Az ország közbiztonsági helyzetének pontosabb megis-

merése, a bűnmegelőzési munka finanszírozása vagy a  

bűnmegelőzésben érintett nemzetközi szervezetek 

munkájában való részvétel horizontálisan érvényesülő 

feladatok, a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket külön 

indokolt megjeleníteni. 

Forrás: évente 405 millió forint, NBT költségvetés 

5.1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továb-

biakban: Stratégia) bizonyos célkitűzései és az egyes 

bűnmegelőzési programok akkor nyernek értelmet, ha 

azok a helyi problémákra reagálva, az adott terület 
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sajátosságait figyelembe véve kerülnek megvalósításra. 

Ennek hatékony módszere a bűnmegelőzési projektek 

támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az 

adott térségre jellemző problémákat. A projektek támo-

gatása során az NBT kiemelt figyelmet fordít azon 

programokra, amelyek a bűnmegelőzési célok mellett 

külön prioritásként fogalmazzák meg a veszélyeztetett 

társadalmi csoportok segítését, felzárkóztatását. A fentiek 

mellett az NBT fontosnak tartja a szabadidő hasznos 

eltöltését segítő, a közösséghez tartozást erősítő, a 

szociális és egyéb kompetenciákat kiemelten fejlesztő 

projektek (pl. iskolakertek) támogatását. 

Felelős: NBT 

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos 

258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 

a tankönyvellátással kapcsolatos 

feladatok átadásáról 

1. § Az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: 

EKE) jogutóda 

a) az állami tankönyv- és tananyagfejlesztéssel, 

b) az állami tankönyvkiadással, 

c) a Nemzeti Köznevelési Portál szakmai, tartalmi 

fejlesztésével, 

d) a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, 

elemzési, értékelési feladatok ellátásával, 

e) a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok szakmai 

támogatásával és az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum fenntartásával, 

f) a tudományos és szakmai eredmények disszemi-

nációjával és hasznosításuk támogatásával, 

g) a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenn-

tartásával, bővítésével, hazai képviselet ellátásával 

kapcsolatos nemzetközi szakértői együttműködésekkel, 

h) az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó tovább-

képzések kifejlesztésével és a szaktanácsadási szolgál-

tatás ellátásának támogatásával, 

i) a Nemzeti Köznevelési Portál informatikai működ-

tetésével, üzemeltetésével, 

j) hazai és nemzetközi fejlesztési tevékenységek támo-

gatásával, 

2019.12.01. 2019. december 1-jétől az Oktatási Hivatal – 

jogutódlással – a tankönyvellátással kapcso-

latos feladatokat vesz át az Eszterházy Károly 

Egyetemtől 
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k) az Arany János Programok szakmai támogatásával, 

fejlesztésével, 

l) a köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, 

nevelési-oktatási programok tartalmi, módszertani, 

továbbképzési és egyéb fejlesztési, innovációs feladatok, 

fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és társadalmi 

integrációhoz kapcsolódó programok fejlesztésével és 

szakmai irányításával, 

m) az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó 

egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szerve-

zésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) 

EMMI rendeletben megjelölt szakmai vizsgaszervezéssel 

összefüggő feladatai tekintetében 2019. december 1-jétől 

az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal). 

 2. § A következő európai uniós forrásból finanszírozott 

projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében az 

EKE jogutóda a hivatal 2019. december 1-jétől: 

1. TÁMOP 3.1.2-B/13 „A Nemzeti Alaptantervhez 

illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közok-

tatási Portál fejlesztése” című projekt, 

2. EFOP-3.2.2-VEKOP-15 „A köznevelés tartalmi 

szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök 

fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt, 

3. GOP-1.3.1-10/A „Apáczai Tudástár-DigitBoard 

fejlesztés” című projekt, 

4. GOP-2.2.3-09 „Vállalati folyamatmenedzsment 

fejlesztése az APÁCZAI Kft.-nél” című projekt, 

5. TIOP 1.1.2-08/1 „Hatékony informatikai infra-

struktúra a közoktatásban” című projekt, 

6. TÁMOP 3.1.2-12/2 „Tudatos pénzkezelés oktatási-

nevelési program” című projekt, 

7. GOP 2.1.1-11/A „Informatikai fejlesztés az 

APÁCZAI Kft.-nél” című projekt, 

8. KEOP 5.6.0/12 „A Tündérpalota energiahaté-

konysági felújítása” című projekt, 

9. TÁMOP 3.1.15 „Köznevelési reformok operatív 

megvalósítása” című projekt, 

2019.12.01 2019. december 1-jétől egyes európai uniós 

forrásból finanszírozott projektek megvaló-

sítása és fenntartása tekintetében az Eszterházy 

Károly Egyetem jogutóda az Oktatási Hivatal. 
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10. TÁMOP 3.1.5/12 „Pedagógusképzés támogatása” 

című projekt, 

11. TÁMOP 4.1.2.B-13/1 „A pedagógusképzés átala-

kításának országos koordinálása, támogatása” című 

projekt, 

12. TÁMOP 4.1.3. „A felsőoktatási szolgáltatások 

rendszerszintű fejlesztése” című projekt, 

13. TÁMOP 4.1.4. „Minőségfejlesztés a felsőokta-

tásban” című projekt, 

14. SH/4/5 „ZÖLD ÓVODA-, ÖKOISKOLA PROG-

RAMOK KISZÉLESÍTÉSE (SH/4/5)” című projekt, 

15. TÁMOP 3.1.1-11/1 „XXI. századi közoktatás 

(fejlesztés, koordináció) II. szakasz” című projekt. 

 3. § (1) Az EKE és a hivatal az 1. §-ban és a 2. §-ban 

meghatározott jogutódlásról, feladatátadásról és az 

azokhoz kapcsolódó vagyon-, személyi, ingó- és ingatlan-

állományról és forrásátcsoportosításról 2019. november 

30-ig megállapodást kötnek. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyon-, személyi, 

ingó- és ingatlanállomány és forrásátcsoportosítási megál-

lapodások alapját képezi a 2017-ben az EKE-be integrált 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel az EKE-hez került 

vagyon-, létszám-, ingó- és ingatlanállomány és forrás. 

(3) Az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott feladatokhoz 

kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a 

feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány 

és eszközök vonatkozásában 2019. december 1-jétől az 

EKE jogutódja a hivatal. 

2019.12.01. Az EKE és a hivatal 2019. november 30-ig 

megállapodást kötnek. 

259/2019. (X. 31.) Korm. rendelet 

az Oktatási Hivatalról szóló 

121/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet, valamint a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról 

szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról, valamint a 

tankönyvellátásban közreműködők 

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

Korm. rendelet (OHR) módosítása 

A 3. § a következő q)–v) ponttal 

egészül ki: 

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki) 

„q) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős 

szerv feladatai ellátására, 

r) a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, 

elemzési, értékelési feladatok ellátására, 

2019.12.01. A változás lényege: 

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 

26.) Korm. rendeletben is rögzítésre kerültek 

az Eszterházy Károly Egyetemtől átvételre 

kerülő feladatok. 
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kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 

29.) Korm. rendelet módosításáról 

s) a tudományos és szakmai eredmények disszemi-

nációjára és hasznosításuk támogatására, 

t) a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenn-

tartására, bővítésére, a hazai képviselet ellátásával 

kapcsolatos nemzetközi szakértői együttműködésekre, 

u) az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó tovább-

képzések kifejlesztésére és a szaktanácsadási szolgál-

tatás ellátásának támogatására, 

v) az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó 

egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szerve-

zésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) 

EMMI rendeletben megjelölt szakmai vizsga-

szervezésre.” 

 Az OHR 6. § (1) bekezdése a következő h) ponttal 

egészül ki: 

(A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékeny-

sége keretében) 

„h) ellátja az iskolai közösségi szolgálat és az Arany 

János-programok módszertani támogatását.” 

 Az OHR a következő 12/A. §-sal egészül ki: 

„12/A. § A 12. §-ban meghatározott feladatok ellátására 

a Hivatalon belül egy, e feladatkörében nem utasítható, 

a 3. § q) pontjában meghatározott feladatokat ellátó 

szervezeti egységtől független szervezeti egység 

működik.” 

 Az Oktatási Hivatalon belül az állami 

tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős 

szerv feladatai ellátására önálló szervezeti 

egység működik. 

Az Oktatási Hivatal ellátja a nemzeti köz-

nevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben 

az oktatási hivatal számára meghatározott 

feladatokat, és e feladatkörében nem utasít-

ható. 

 Az OHR 3. alcíme a következő 15/C. §-sal és 15/D. §-

sal egészül ki: 

„15/C. § A Hivatal a 3. § q) pontjában meghatározott 

feladatának ellátása során 

a) tankönyvfejlesztési feladatokat végez, ennek keretében 

aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett 

szerkesztett elektronikus kiadványát, 

ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása 

céljából az általa kiadott tankönyvek engedélyezett 

2019.12.01.  
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szerkesztett elektronikus kiadványát, a tankönyvellátás 

további teendőinek ellátása érdekében, elektronikus 

úton átadja a Kormány által a könyvtárellátó feladatait 

ellátó szervként kijelölt szerv részére, 

b) tankönyvkiadási tevékenységet, digitálistartalom-

fejlesztést és -szolgáltatást végez, c) tankönyvvé 

nyilvánítási eljárást kezdeményez az Nkt. 93/B. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján, 

d) elkészíti a tankönyvfejlesztési tervet, és közre-

működik a miniszter által jóváhagyott tankönyv-

fejlesztési terv végrehajtásában, 

e) ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál 

ea) szakmai és tartalmi fejlesztését, 

eb) informatikai működtetésével, üzemeltetésével 

összefüggő feladatait. 

15/D. § A Hivatal ellátja az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum fenntartásával és működtetésével 

kapcsolatos feladatokat.” 

 Az OHR 12. §-ában az „a nemzeti köznevelés tanköny-

vellátásáról szóló törvényben az oktatási hivatal 

számára” szövegrész helyébe az „az Nkt. 93/A. § (3) 

bekezdés a) pontjában” szöveg lép. 

  

37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítás 

az Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Bizottságról 

1.§ (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 4/A. § (2b) bekezdésében meghatározott fela-

datok ellátásának érdekében az egészségügyért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter) tanácsadó, döntés-

előkészítő és véleményező testületeként Egészségügyi 

Szakképzési és Továbbképzési Bizottságot (a továb-

biakban: Bizottság) hoz létre. (2) A Bizottság feladata 

az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatba 

sorolt középfokú szakképesítések és az ezeket megala-

pozó ágazati képzések és vizsgáztatás szakmai irányí-

tásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása, döntések 

előkészítése, illetve véleményezése. 

2019.11.20. Új jogszabály. 

Az egészségügyért felelős miniszter tanács-

adó, döntés-előkészítő és véleményező 

testületeként Egészségügyi Szakképzési és 

Továbbképzési Bizottságot hoz létre, melynek 

feladata az Egészségügy és az Egészségügyi 

technika ágazatba sorolt középfokú szak-

képesítések és az ezeket megalapozó ágazati 

képzések és vizsgáztatás szakmai irányí-

tásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása, 

döntések előkészítése, illetve véleményezése. 
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 2. § (1) A Bizottság az 1. § (2) bekezdésében megha-

tározott feladatai körében a miniszter felkérésére  

a) javaslatot tesz az Egészségügy és az Egészségügyi 

technika ágazatban dolgozó középfokú szakképzett-

séggel rendelkező szakemberektől elvárt szakmai és 

személyes készségek és kompetenciák körére;  

b) javaslatot tesz az államilag elismert egészségügyi 

szakképesítések szakmai követelményeire és a tan-

anyag tartalmára;  

c) javaslatot tesz az Egészségügy és az Egészségügyi 

technika ágazatba sorolt szakképesítések létrehozására, 

megszüntetésére, valamint tartalmuk módosítására;  

d) közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés és az 

iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a szak-

képzésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés 

összhangjának megteremtésében;  

e) véleményezi a nem állami fenntartókkal kötődő szak-

képzési megállapodásokat;  

f) véleményezi az egészségügyi szakképző intéz-

mények létrehozásával, átvételével és megszünte-

tésével kapcsolatos javaslatokat;  

g) véleményezi az egészségügyi szakképzések indítása, 

szüneteltetése, megszüntetésével kapcsolatos javas-

latokat;  

h) közreműködik az egészségügyi szakdolgozók szak-

képzési és szakmai szakirányú továbbképzési rendsze-

rének összehangolásában;  

i) folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az 

egészségügyi szakképzési rendszer működését.  

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok teljesítése 

érdekében a Bizottság együttműködik a minisz-

tériumokkal, az Egészségügyi Szakmai Kollégium 

érintett tagozataival, az országos intézetekkel, egész-

ségügyi szakképző intézményekkel, egészségtudo-

mányi képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, 

illetékes kormányzati és civil szervezetekkel.  

(3) A Bizottság nem rendelkezik ügydöntő hatáskörrel. 

2019.11.20. A § részletezi a Bizottság feladatait. 
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 3.§ (1) A Bizottság 17 főből áll, tagjai:  

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma és irányítása 

alatt álló szervek képviseletében  

aa) az Egészségügyért Felelős Államtitkár vagy az 

általa delegált 2 fő állandó képviselő,  

ab) az Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és 

Ápolásügyi Főosztály vezetője vagy az általa delegált 1 

fő állandó képviselő,  

ac) az Egészségpolitikai Főosztály vezetője vagy az 

általa delegált 1 fő állandó képviselő,  

ad) az Oktatásért Felelős Államtitkár vagy az általa 

delegált 1 fő állandó képviselő,  

ae) az Állami Egészségügyi Ellátó központ főigaz-

gatója vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő;  

b) a miniszter által felkért alábbi szervezetek által 

delegált tagok: ba) az innovációs és technológiai 

miniszter által delegált 1 fő,  

bb) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által 

delegált 1 fő,  

bc) az egészségügyi szakképző intézményeket fenntartó 

felsőoktatási intézmények, 5 fő,  

bd) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 

1 fő,  

be) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 

1 fő,  

bf) az Egészségügyi Szakmai Kollégium, 1 fő,  

bg) a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, 1 fő.  

(2) A bizottsági ülések szakmai és adminisztratív elő-

készítését az EMMI Egészségügyi Ágazati Humán-

erőforrás és Ápolásügyi Főosztálya vezetője által 

kijelölt 1 fő képviselő látja el. 

2019.11.20. A § a 17 fős Bizottság tagjairól szól. 

 4. § (1) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább 

4 alkalommal ülést tart. Az ülések összehívásának 

szükségességéről, valamint azok időpontjáról, helyszí-

néről az elnök a bizottsági tagok bevonásával, véle-

ményük kikérésével dönt.  

 A §-ok a Bizottság működésének szabályait 

tartalmazza. 
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(2) A Bizottság elnökét a miniszter a Bizottság tagjai 

közül nevezi ki. A Bizottság alelnökét, a Bizottság 

elnökének javaslatára, a bizottságban helyet foglaló 

intézményfenntartók képviselői közül a miniszter kéri 

fel. A Bizottság a működésével kapcsolatos részletes 

feladatokat ügyrendjében határozza meg.  

(3) A Bizottság üléseit az elnök vezeti, aki felelős a 

feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért is, mely 

feladatában az EMMI Egészségügyi Ágazati Humán-

erőforrás és Ápolásügyi Főosztálya vezetője által 

kijelölt munkatárs segíti.  

5. § (1) A 4. §-ban nem szabályozott kérdésekben a 

Bizottság működésének ügyrendje az irányadó.  

(2) A Bizottság ügyrendjét a Bizottság tagjai az első 

ülésükön, a jelen lévő tagok egyszerű többségével 

fogadják el, és azt a Bizottság elnöke az elfogadásától 

számított 15 napon belül jóváhagyás céljából megküldi 

a miniszternek.  

(3) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 6. § 

(1) A Bizottság feladatait éves munkatervben állapítja 

meg.  

(2) A munkaterv elfogadására és jóváhagyására az 5. § 

(2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók azzal, 

hogy elfogadására a Bizottság a tárgyévet megelőző év 

utolsó ülésén kerül sor. (3) A Bizottság a munkatervbe 

fel nem vett, a 2. §-ban meghatározott működési körébe 

tartozó feladatot is elláthat.  

(4) A 2. §-ban foglalt feladatok elvégzéséről a Bizottság 

elnöke a tárgyévet követő év február 15-éig beszámol a 

miniszternek.  
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275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 

az óvodába járással és 

tankötelezettséggel kapcsolatos 

egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-

hajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
IV/A. fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki: 

„38/B. § Az Nkt. 8.  § (2) bekezdése szerinti felmentést 

engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal 

általános illetékességgel eljáró járási hivatala.” 

2020.01.01. A változás lényege: 

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, megyei kormányhivatal 

általános illetékességgel eljáró járási hivatala 
(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 

óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki. 

 A 16/I. alcím a következő 44. §-sal egészül ki: „44. § 

(1) A 42. §-ban és 43. §-ban foglaltaktól eltérően az 

EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró 

Gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében 

foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a (2)–(5) 

bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.  

(2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek 

a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat 

vizsgálatát kezdeményező személy lakóhelye, ennek 

hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartóz-

kodási helye található.  

(3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc 

napon belül értesíti a Gyakorló Szakszolgálatot. 

(4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdé-

sekben szakértőként – a kormányhivatal kirendelése 

alapján – a Gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az 

eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a Gyakorló 

Szakszolgálat részéről az eljárásban érintett szakértői 

vélemény elkészítésében részt vett.” 

2020. 09.01. Új szabály: 

Az a felnőttoktatásban részt vevő tanuló, aki 

sajátos nevelési igényét a Gyakorló Szakszol-

gálat (Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszol-

gálat) állapította meg, és a szakértői véle-

ményben foglaltakkal, illetve a szakértői 

bizottság eljárásával nem ért egyet, eljárást 

indíthat, melyben a lakóhelye szerint illetékes 

megyei kormányhivatal jár el. 
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 A rendelet a következő V/A. Fejezettel egészül ki: 

„V/A. FEJEZET 

A TANKÖTELEZETTSÉG MEGKEZDÉSE ALÓLI 

FELMENTÉSSEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI 

ELJÁRÁSOK 

44/A. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a 

tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcso-

latos hatósági eljárásban a Hivatal általi kirendelés 

esetén szakértőként az EMMI rendelet szerinti azon 

járási szakértői bizottság jár el, amelynek a működési 

területén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában, vagy 

ha az nem állapítható meg, a gyermek tartózkodási 

helye található, vagy amelynek a területén a gyermek 

intézményes ellátásban részesül. 

(2) Ha a kérelem benyújtását megelőzően megálla-

pításra került a sajátos nevelési igény ténye, akkor a 

hatósági eljárásban szakértőként az  EMMI rendelet 

szerinti azon megyei szakértői bizottság jár el, 

amelynek a működési területén a  gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában vagy ha az nem állapítható meg, a  

gyermek tartózkodási helye található, vagy amelynek a 

területén a gyermek intézményes ellátásban részesül. 

(3) A hatósági eljárásban szakértőként az az EMMI 

rendelet szerinti mozgásszervi, érzékszervi (látási, 

hallási), illetve beszédfogyatékosság megállapítására 

jogosult szakértői bizottság jár el, amely a sajátos 

nevelési igény tényét a kérelem benyújtását megelő-

zően megállapította. 

2020.01.01. Új rendelkezések: 

A tankötelezettség megkezdése alóli felmen-

téssel kapcsolatos hatósági eljárásban az 

Oktatási Hivatal általi kirendelés esetén szak-

értőként a megyei pedagógiai szakszolgálat 

azon járási szakértői bizottsága jár el, 

amelynek a működési területén a gyermek 

lakóhelye/ tartózkodási helye található, vagy 

amelynek a területén a gyermek intézményes 

ellátásban részesül, kivéve, ha a kérelem 

benyújtását megelőzően megállapításra került 

a sajátos nevelési igény ténye. 

Ez esetben a hatósági eljárásban szakértőként 

a megyei pedagógiai szakszolgálat azon 

megyei szakértői bizottsága jár el, amelynek 

a működési területén a gyermek lakóhelye/ 

tartózkodási helye található, vagy amelynek a 

területén a gyermek intézményes ellátásban 

részesül. 

Látási, hallási, illetve beszédfogyatékosság 
esetén a hatósági eljárásban szakértőként az a 

szakértői bizottság jár el, amely a sajátos 

nevelési igény tényét a kérelem benyújtását 

megelőzően megállapította. 

 44/B. § (1) A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló 

értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló 

kérelem megérkezését követő naptól számított öt napon 

belül meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat 

időpontját a szakértői bizottság a vizsgálat kezdemé-

nyezésére irányuló kérelem megérkezését követő 

naptól számított tizenöt napon belüli időpontra tűzi ki. 

(2) Ha a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában ön-

hibájából nem jelenik meg, további vizsgálati időpont 

2020.01.01. A tankötelezettség megkezdése alóli felmen-

téssel kapcsolatos hatósági eljárás szabályai: 

- szakértői vizsgálat időpontjáról szóló 

értesítést a vizsgálat kezdeményezésére 

irányuló kérelem megérkezését követő 

naptól számított öt napon belül meg kell 

küldeni a szülőnek 
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biztosításának mellőzésével a szakértői bizottság a 

vizsgálat elmaradásáról és annak okáról értesíti a 

Hivatalt. 

(3) Ha a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában 

önhibáján kívül nem jelenik meg, további egy alka-

lommal kell számára vizsgálati időpontot biztosítani az 

elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított 

öt napon belüli időpontra. 

(4) A szakértőként kirendelt szakértői bizottság szak-

értői véleményét a Hivatal eljárásának megindításától 

számított 30 napon belül megküldi a Hivatalnak.” 

- a vizsgálat időpontját a szakértői bizottság a 

vizsgálat kezdeményezésére irányuló kér-

elem megérkezését követő naptól számított 

tizenöt napon belüli időpontra tűzi ki 

- ha a szülő a vizsgálat időpontjában 

önhibájából nem jelenik meg, a szakértői 

bizottság a vizsgálat elmaradásáról és 

annak okáról értesíti a Hivatalt 

- ha a szülő a vizsgálat időpontjában 

önhibáján kívül nem jelenik meg, további 

egy alkalommal kell számára vizsgálati 

időpontot biztosítani öt napon belüli 

időpontra 

- a szakértőként kirendelt szakértői bizottság 

szakértői véleményét a Hivatal eljárásának 

megindításától számított 30 napon belül 

megküldi a Hivatalnak. 

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

Korm. rendelet 3. alcíme a következő 15/E. és 15/F. §-

sal egészül ki: 

„15/E. § A Hivatal ellátja az Nkt. 45. § (2) bekez-

désében meghatározott feladatokat. 

15/F. § A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben 

részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilván-

tartását.” 

2020.01.01. A módosítás lényege: 

- az Oktatási Hivatal ellátja a tanköteles 

gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben történő részvételének engedé-

lyezésével kapcsolatos feladatokat 

- az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai 

nevelésben részvételre kötelezettek és a 

tankötelesek nyilvántartását. 

278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 

egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

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

9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 

és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony 

fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal 

letett érettségi vizsga, amely letehető 

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen 

nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok 

teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

vizsgaidőszakaiban, továbbá 

2019.11.29. A változás lényege: 

Előrehozott érettségi vizsga az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtt letehető: 

- a tanuló iskolájában vagy vendég-

tanulóként tanult idegen nyelvből a 

középiskolai tanulmányok teljes befeje-

zését megelőző első vagy második tanév 

vizsgaidőszakaiban, 

- olyan érettségi vizsgatárgyból, amely 

tanítása a középiskolai tanulmányok 
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b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló 

számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelent-

kezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, 

tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint 

a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző 

tanévek valamelyikében lezárul, az adott tanév sikeres 

befejezését követő első vizsgaidőszakban. 

(3a) Előrehozott érettségi vizsga a 12. § (15) és (16) 

bekezdésében meghatározott vizsga is.” 

befejezését megelőző tanévek valamelyi-

kében lezárul, az adott tanév befejezését 

követő első vizsgaidőszakban. 

 A 12. § (9) bekezdésében a „szakorvos által kiállított 

igazolással” szövegrész helyébe a „külön jogsza-

bályban meghatározott szakértői bizottság szakértői 

véleményével” szöveg lép. 

 Az érettségi vizsgára való jelentkezéskor, ha 

a tanulói jogviszony megszűnése után követ-

kezik be olyan állapot, amely alapján sajátos 

nevelési igény megállapításának van helye, 

azt szakértői bizottság szakértői vélemé-

nyével kell bizonyítani (a megyei pedagógiai 

szakszolgálat megyei szakértői bizottsága, 

vagy a Gyakorló Szakszolgálat vélemé-

nyével), nem orvosi igazolással. 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

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

37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely 

alapításával, köznevelési intézmény szüneteltetést 

követő újraindításával, új köznevelési alapfeladat 

ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 

31-éig, év közben létesített óvoda, kollégium, peda-

gógiai szakszolgálat esetén a működés megkezdését 

követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő 

elmulasztása jogvesztő.” 

2019.11.29. A módosítás lényege: 

A köznevelési intézmény szüneteltetést követő 

újraindításakor is kérelmet kell benyújtani. 
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 Hatályát veszti a 26/A. § (6) bekezdése. 2019.11.29. Hatályát vesztette az a rendelkezés, mely 

kötelezte az oktatásért felelős minisztert, hogy 

az az Oktatási Hivatal által adott tájékoztatás 

alapján január 31-éig összefoglaló jelentést 

készítsen a Kormány számára a lemorzso-

lódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és 

támogató rendszerében szereplő, a megelőző 

év összesített adatairól és intézkedéseiről. 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végre-

hajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  
6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus 

munkakörben középfokú végzettséggel foglalkoztatott 

személyt, aki foglalkoztatási jogviszonya fennállása 

alatt a munkakörének betöltéséhez szükséges alap- 

vagy mesterfokozatot szerez, ha a (2) bekezdés szerinti 

munkakörben 

a) legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett, 

Pedagógus I. fokozatba, 

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlat esetén 

Gyakornok fokozatba  

kell sorolni.” 

2020.01.01. Új rendelkezés a bölcsődében pedagógus 

munkakörben dolgozók besorolásáról. 

 A 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, 

aki általános vagy középfokú iskolában osztályfőnöki 

feladatot, kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői 

feladatot, alapfokú művészeti iskolában tanszakvezetői 

feladatot lát el.” 

2019.11.29. A változás lényege: 

Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a peda-

gógus is, aki alapfokú művészeti iskolában 

tanszakvezetői feladatot lát el. 

 A 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a 

munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett 

tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény 

2019.11.29. Pontosítás történt a szakvizsgák elneve-

zésében. 
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alapján szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizs-

gával egyenértékű, továbbá 

a) a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola-, a 

neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi, 

b) a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos, 

c) a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos, 

d) a szociális szakvizsga.” 

 A rendelet a következő 39/P. §-sal egészül ki: 

„39/P. § E rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2019. (XI. 

21.) Korm. rendelettel megállapított 6.  § (1) bekezdés g) 

pontjának hatálybalépését követő két hónapon belül a 

munkáltató felülvizsgálja a pedagógus szakmai gyakor-

latát. Ha e felülvizsgálat értelmében az ismételten 

megállapított szakmai gyakorlat alapján a minősítő vizsga 

vagy a kötelező minősítési eljárás időpontja a korábban 

megállapított időponthoz képest több mint egy évvel 

korábbi időpontra esne, a pedagógus választhat, hogy az 

újonnan megállapított vagy az eredeti időpontban kíván-e 

a minősítésben részt venni. Ha erről a pedagógus a 

munkáltató felszólítására 15 napon belül írásban nem 

nyilatkozik, a minősítés időpontja nem változik.” 

2019.11.29. A rendelkezés lényege:  

2019.11.29-től a magasabb fokozatba történő 

előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesí-

téséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell 

elfogadni az állami szolgálati jogviszony, 

kormányzati szolgálati jogviszony vagy a 

közszolgálati jogviszony (a továbbiakban 

együtt: közszolgálati jogviszony) keretében a 

köznevelés vagy az iskolai rendszerű szak-

képzés országos irányításával összefüggő 

munkakörben, eltöltött jogszerű foglalkoz-

tatás idejét. Ennek értelmében a munkáltató 

felülvizsgálja két hónapon belül a pedagógus 

szakmai gyakorlatát. 

 A rendelet a következő 39/Q. §-sal egészül ki: 

„39/Q. § A 2020. június 30-tól Kutatótanár fokozatba 

sorolt pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 

pedagógusminősítési szakértői, illetve szaktanácsadói 

feladatokat nem látnak el.” 

2019.11.29. Új rendelkezés. 

 A rendelet  

6. § (1) bekezdés g) pontjában az „a közszolgálati 

jogviszony keretében” szövegrész helyébe az „a köz-

szolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: közszol-

gálati jogviszony) keretében” szöveg, 

6. § (1) bekezdés g) pontjában a „köznevelés országos 

irányításával” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy 

az iskolai rendszerű szakképzés országos irányításával” 

szöveg, 

2019.11.29. A változás lényege: 

A magasabb fokozatba történő előrelépéshez 

és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges 

szakmai gyakorlatnak kell elfogadni az iskolai 

rendszerű szakképzés országos irányításával 

összefüggő munkakörben eltöltött jogszerű 

foglalkoztatás idejét is. 
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 A rendelet 12.  § (2) bekezdésében a „Kutatóprogram 

módosítására irányuló eljárás” szövegrész helyébe a 

„Kutatóprogram megújítására vagy módosítására 

irányuló eljárás” szöveg lép. 

2019.11.29. A változás lényege: 

A Mester- vagy Kutatóprogram megújítá-

sára irányuló eljárás díja a központi költség-

vetésről szóló törvényben meghatározott, az 

illetmény számítását megalapozó vetítési alap 

hetven százaléka, amelyet az eljárás kezde-

ményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési 

eljárást szervező OH kincstárnál vezetett 

számlájára kell befizetnie. 

2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről 

A törvényt terjedelmi okok miatt nem közöljük. 2020. 01.01. 

A 104–108. § 

2021. 01.01-jén 

lép hatályba. 

Új jogszabály. Számos változást tartalmaz az 

eddigi szabályozáshoz képest. Terjedelmi 

okok miatt nem részletezzük. 

2019. évi CII. törvény a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény módosításáról 

Az Nkt. 8. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

 A B C 

1 Pótlék 

megnevezése 

Pótlék alsó 

határa 

Pótlék felső 

határa 

6  nemzetiségi 10 40 
 

2020.01.01. Változás: 

A nemzetiségi pótlék mértéke az illetmény-

alap 30%-áról 10-40%-ára változik. 

2019. évi CXII. törvény a 

szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény hatálybalépésével 

összefüggő módosító és hatályon 

kívül helyező rendelkezésekről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 

4. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki: 

„14a. köznevelési alapfeladat: a köznevelési intézmény-

alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában 

meghatározott olyan köznevelési feladat, amely 

a) óvodai nevelés, 

b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

c) általános iskolai nevelés-oktatás, 

d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-

oktatása, 

e) kollégiumi ellátás, 

f) nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

g) gimnáziumi nevelés-oktatás, 

h) szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

i) szakiskolai nevelés-oktatás, 

j) készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, 

2020.01.01. A változás lényege: 

A köznevelési alapfeladatok közül törlésre 

kerületek a következők: 

- szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

- nemzetiséghez tartozók szakközépiskolai 

nevelése-oktatása, 

- Köznevelési és Szakképzési Hídprogram 

keretében folyó nevelés-oktatás. 



46 

k) nemzetiséghez tartozók gimnáziumi nevelése-oktatása, 

l) nemzetiséghez tartozók szakgimnáziumi nevelése-

oktatása, 

m) kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, 

n) felnőttoktatás, 

o) alapfokú művészetoktatás, 

p) fejlesztő nevelés-oktatás, 

q) pedagógiai szakszolgálati feladat, 

r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, 

tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-

oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai 

osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben 

foglalkoztathatóak, 

t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézmé-

nyekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógy-

kezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges oktatás, 

u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás, 

v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

működtetése 

lehet,” 

 A 4. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E törvény alkalmazásában) 

„33. tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, 

amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy 

tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási 

intézmény felügyelete alatt áll.” 

 A változás lényege: 

A definícióból kikerült a gyakorlati képzés 

során bekövetkezett baleset. 
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 Az 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai 

munka szakaszai a következők:) 

„d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszer-

zésére felkészítő szakasza szakgimnáziumban, szakmára 

vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza a 

szakiskolában, amely – ha e törvény másképp nem 

rendelkezik – az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után 

kezdődik, és a szakgimnázium vagy a szakiskola 

meghatározott évfolyamán fejeződik be.” 

 A változás lényege: 

A szakaszból törlésre került a szakközép-

iskola, és befejező évfolyamok nincsenek 

számszerűen megnevezve, mint korábban. 

 Az 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az 

iskolák közötti átjárhatóságot a Nat biztosítja, amely 

meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, 

valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az 

oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti 

és napi terhelésének korlátozására.” 

 A változás lényege: 

Törlésre került a szakközépiskolai közis-

mereti nevelés-oktatásra vonatkozó rész. 

 Az 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(7) A szakgimnáziumban az iskolai nevelés-

oktatásnak a szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszának tartalmi követelményeit az adott szak-

képesítés programkövetelménye és az annak alapján 

kiadott kerettanterv határozza meg, amelyet az okta-

tásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium 

honlapján a 6. § (1a) bekezdésében meghatározott 

módon tesz közzé.” 

 A változás lényege: 

A szakgimnázium szakképesítés megszer-

zésére felkészítő szakaszának kerettanterve 

nem rendeletben jelenik meg, hanem az 

oktatásért felelős minisztérium honlapján. 

 

 A 6. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az érettségi vizsga részletes vizsgakövetel-

ményeit az oktatásért felelős miniszter az iskolák által 

kötelezően alkalmazandó hivatalos kiadványként az 

általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. Az 

érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményei a hon-

lapról nem távolíthatók el, archiválásukra az elek-

tronikus archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit 

kell alkalmazni. Az érettségi vizsga közzétett részletes 

 A rendelkezés az érettségi vizsga részletes 

vizsgakövetelményeit tartalmazó hivatalos 

kiadvány közzétételével kapcsolatos szabá-

lyokat, valamint az azokkal kapcsolatos jog-

vita szabályait tartalmazza. 



48 

vizsgakövetelményeit az oktatásért felelős miniszter 

minősített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató 

által kiadott időbélyegzővel kell ellátni, amely e 

szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. Az 

érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiben a  

közzététel időpontját és az  alkalmazás kezdő dátumát 

fel kell tüntetni. A közzététel időpontja nem lehet 

korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap. 

Az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményei 

normatív rendelkezést nem tartalmazhatnak és azok 

tartalma jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó 

eszközzel nem lehet ellentétes. A részletes vizsga-

követelményekkel szemben kizárólag jogszabály-

sértésre hivatkozással kezdeményezhető közigazgatási 

jogvita. 

(1b) Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget 

tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint 

felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakkép-

zésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör 

betöltésére,  

tevékenység folytatására jogosít.” 

 A 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) Köznevelési intézmény 

a) az óvoda, 

b) az általános iskola, 

c) a gimnázium, 

d) a szakgimnázium, 

e) a szakiskola, 

f) a készségfejlesztő iskola, 

g) az alapfokú művészeti iskola, 

h) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, 

i) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézmény, 

j) a kollégium, 

k) a pedagógiai szakszolgálati intézmény és 

l) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.” 

 A változás lényege: 

A köznevelési intézmények közül törlésre 

került a szakközépiskola. 
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 A 7. § a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Nevelési-oktatási intézmény az (1) bekezdés a)–

j) pontja szerinti köznevelési intézmény. 

(1b) Középiskola az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti 

köznevelési intézmény. 

(1c) Középfokú iskola a középiskola és az (1) bekezdés 

e) és f) pontja szerinti köznevelési intézmény. 

(1d) Iskola a középfokú iskola és az (1) bekezdés b) és 

g) és h) pontja szerinti köznevelési intézmény.” 

 A változás lényege: 

nevelési-oktatási intézmények: 

- az óvoda, 

- az általános iskola, 

- a gimnázium, 

- a szakgimnázium, 

- a szakiskola, 

- a készségfejlesztő iskola, 

- az alapfokú művészeti iskola, 

- a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, 

- a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

nevelési-oktatási intézmény, 

- a kollégium 

középiskola: 

- a gimnázium, 

- a szakgimnázium 

középfokú iskola: 

- a szakiskola, 

- a készségfejlesztő iskola 

iskola:  

- az általános iskola 

- a szakiskola, 

- a készségfejlesztő iskola, 

- az alapfokú művészeti iskola, 

- a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola 

 A 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(5) Köznevelési alapfeladatot – a 19.  § (3) bekezdés 

a) és c) pontjában és a szakképzésről szóló törvényben 

(a továbbiakban: Szkt.) meghatározott kivétellel – 

köznevelési intézmény láthat el. Ha törvény eltérően 

nem rendelkezik, jogi személyiséggel rendelkező 

köznevelési intézmény – a köznevelési intézményre 

meghatározott szakmai szabályok szerint – az Szkt. 

szerinti szakképzési centrum részeként is működhet, 

amely önálló költségvetéssel nem rendelkezik és 

kizárólag a Kormány rendeletében meghatározott jogok 

 A változás lényege: 

Köznevelési intézmény szakképzési centrum 

részeként is működhet. 
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és kötelezettségek alanya lehet. Az ilyen köznevelési 

intézmény nyilvántartásba vételére, nyilvántartásba 

vett adatainak módosítására és nyilvántartásból való 

törlésére a szakképző intézményre vonatkozó szabá-

lyokat kell alkalmazni.” 

 A 9. § (8)–(9a) bekezdése helyébe a következő rendel-

kezések lépnek: 

„(8) A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében az 

óvodai nevelésben, valamint az általános iskolai és a 

középfokú nevelésben és oktatásban az oktatásért 

felelős miniszter a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire, 

a vezetési modellre, a nevelés- és oktatásszervezési 

módszerekre, a minőségpolitika, a minőséggondozás 

rendszerére, a tanuló heti kötelező óraszámára, ha a 

tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs 

megfelelő hazai felsőfokú képzés, a pedagógusvégzett-

ségére és -szakképzettségére, valamint a  működéshez 

szükséges feltételekre vonatkozóan egyedi megoldások 

alkalmazását engedélyezheti. Ebben az esetben, ha az 

intézmény fenntartója nem központi költségvetési szerv 

vagy települési önkormányzat, az intézményt az okta-

tásért felelős miniszter veszi nyilvántartásba és adja ki 

számára a működési engedélyt, valamint gyakorolja a 

törvényességi és hatósági ellenőrzési jogköröket. 

(9) A (8) bekezdés szerinti engedély akkor adható meg, 

ha a benyújtott tanterv tantárgyi struktúrája – a Nat-ban 

meghatározott műveltségi területek adaptálása során az 

iskolák közötti átjárhatóság és a továbbtanulás bizto-

sítása érdekében – legfeljebb harminc százalékban tér 

el a Nat-ban és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott kerettantervben foglalt tantárgyi struktúrától. 

(9a) A (8) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet az 

iskola fenntartója jogosult az oktatásért felelős minisz-

ternek benyújtani.” 

 A változás lényege: 

A korábban alternatív óvodáknak, iskoláknak 

nevezett intézményekre vonatkozik. Részle-

tezi azokat a területeket, amelyek tekin-

tetében egyedi megoldások alkalmazását 

engedélyezheti az oktatási miniszter, ha a  

benyújtott tanterv tantárgyi struktúrája legfel-

jebb harminc százalékban tér el a Nat-ban és 

a kiadott kerettantervben foglalt tantárgyi 

struktúrától. 

 A 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A szakgimnázium öt évfolyammal működő, 

művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést 

 A paragrafus a szakgimnáziumra vonat-

kozóan rögzít szabályokat. 
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nevelésioktatási intézmény, amiből négy évfolyamon 

közismereti oktatás és az Szkt. szerinti szakmai képzés, 

az ötödik évfolyamon kizárólag az Szkt. szerinti 

szakmai képzés folyik. A programkövetelmény alapján 

készített kerettanterv további egy évfolyamot hatá-

rozhat meg. A szakgimnázium érettségi végzettség és 

az Szkt. szerinti szakképesítés megszerzésére, szak-

irányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint 

szakirányú munkába állásra készít fel. 

(2) Érettségi végzettséggel rendelkező tanulók részére 

a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött 

szakgimnáziumi szakképesítésre felkészítő évfolyamok 

száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium a 

képesítő vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-

tizennegyedik évfolyamon szervezi meg. A program-

követelmény alapján készített kerettanterv további egy 

évfolyamot határozhat meg. 

(3) A szakgimnáziumban olyan öt évfolyammal 

működő nevelés-oktatás is folyhat,  

a) három, az Szkt. szerinti szakképesítés megszer-

zéséhez szükséges közismereti oktatást és az Szkt. 

szerinti szakmai képzést magában foglaló, szakképesí-

tésre felkészítő évfolyam, és 

b) további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. 

(4) Az Szkt. szerinti szakképesítést szerzett tanuló dönt 

arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felké-

szítő további két évfolyamon. 

(5) Párhuzamos oktatás kizárólag művészeti oktatásban 

folyhat, amelyben a tanuló az alapfokú, továbbá a 

középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza és az Szkt. 

szerinti szakmai képzés követelményeit ugyanabban az 

iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti, az iskola 

pedagógiai programjában meghatározottak szerint a 

nevelő- és oktatómunka az ötödik, hetedik vagy a 

kilencedik évfolyamon kezdődhet, a tanuló heti óra-

száma legfeljebb negyven óra.” 
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 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13/A. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók közép-

fokú iskolai nevelése-oktatása céljából a szakiskola a 

többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt 

haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi. 

(2) A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez 

igazodó közismereti oktatás és az Szkt. szerinti szakmai 

oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai 

képzés folyik. 

(3) A szakiskolában 

a) az Szkt. szerinti szakmai oktatás a szakma-

jegyzékben meghatározott szakmák körében – a sajátos 

nevelési igény típusától függően – a képzési és kimeneti 

követelmények vagy a képzési és kimeneti követel-

mények alapján 

készített speciális kerettanterve szerint, 

b) az Szkt. szerinti szakmai képzés a program-

követelmény alapján készített speciális kerettanterv 

szerint folyhat. 

(4) A szakiskolában az évfolyamok száma a szakma-

jegyzékben vagy a képzési és kimeneti követelmények, 

illetve 

a programkövetelmény alapján készített speciális keret-

tantervben meghatározott. 

(5) Az Szkt. szerinti szakmai vizsgára, illetve képesítő 

vizsgára történő felkészítés a szakiskola feladata, amely 

a kötelező foglalkozások keretében történik.” 

 A paragrafus a szakiskolára vonatkozóan 

rögzít szabályokat. 
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2019. évi CX. törvény a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítése 

érdekében egyes törvények 

módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(5) Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás 

vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási 

intézmény működtetése nem lehetséges, 

a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az 

intézményvezető, 

b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a 

jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett, 

c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet ese-

tében a hivatal rendkívüli szünetet rendel el.” 

2020.01.01. A változás lényege: 

A megyére, fővárosra kiterjedő veszély-

helyzet esetében a rendkívüli szünetet az 

Oktatási Hivatal rendel el. 

 A 47. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(6) A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tan-

kerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével 

jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői 

vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-

oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi 

központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a 

logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben 

foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem 

jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt 

nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői 

vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás 

költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.” 

2020.01.01. A változás lényege: 

A kormányhivatal járási hivatala helyett a 

jövőben a tankerületi központ hatáskörébe 

tartozik a szülő kötelezése gyermeke 

szakértői vizsgálatára, továbbá a kijelölt 

iskolába történő beíratására. 

 Az 50. § (7)-(9) bekezdése helyébe a következő rendel-

kezés lép: 

„(7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfo-

lyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell 

beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. 

(8) A területileg illetékes tankerületi központ megha-

tározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, 

továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

2020.01.01. A változás lényege: 

Tekintettel arra, hogy a jövőben az iskolai 

felvételi körzetek meghatározása a tankerü-

leti központ feladata, a véleményezésre 

jogosult önkormányzatok és hatóságok véle-

ményét is a tankerületi központ kéri ki. 
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működési körzetét. A felvételi körzetek megállapí-

tásához a területileg illetékes tankerületi központnak be 

kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 

véleményét. 

(9) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását 

több megyére, országrészre kiterjedően ellátó nevelési-

oktatási intézmény működési, felvételi körzetének 

meghatározása előtt az intézmény székhelye szerint 

illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az 

érdekelt köznevelési feladatokat ellátó hatóságok 

véleményét.” 

 A 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön 

történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilván-

tartása céljából – be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha 

a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola 

igazgatójának és a hivatalnak.” 

2020.01.01. Változás: 

A tanköteles tanuló tanulmányainak kül-

földön történő folytatását az Oktatási Hiva-

talnak kell bejelenteni. Ha a tanuló már hazai 

iskolába beiratkozott, az iskola igazgatóján 

kívül az Oktatási Hivatalnak is be kell 

jelenteni. 

 A 23. § (3) bekezdésében az „évente” szövegrész 

helyébe a „kétévente” szöveg lép. 

2020.01.01. A változás lényege:  

Újonnan induló nevelési-oktatási forma 

esetében a működéshez szükséges feltételeket 

– az iskolatípusnak megfelelő, adott évben 

nem induló évfolyamok, osztályok, csoportok 

vonatkozásában – felmenő rendszerben, 

fokozatosan elégséges megteremteni. A felté-

telek fokozatos megteremtését a köznevelési 

feladatokat ellátó hatóság törvényességi 

ellenőrzés keretében nem évenként, hanem 

kétévente vizsgálja. 
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321/2019. (XII. 19.) Korm. 

rendelet egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) 

bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

(Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony 

fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal 

letett érettségi vizsga, amely letehető) 

„b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló 

számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelent-

kezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, 

tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint 

a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző 

tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy 

második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában, 

valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.” 

2019.12.20. A változás lényege: 

Előrehozott érettségi vizsga tehető olyan 

érettségi vizsgatárgyból, melynek tanítása 

középiskolai tanulmányok befejezését meg-

előző tanévek valamelyikében lezárul, 

először a középiskolai tanulmányok teljes 

befejezését megelőző első vagy második 

tanév május–júniusi vizsgaidőszakában, 

valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.” 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végre-

hajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
16. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki) 

„a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollé-

giumban állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven 

nevelő, oktató munkát végez, ha e tevékenységet a 

neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött 

munkaidejének – a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő alsó határa figyelembevételével – 

aa) kevesebb, mint húsz százalékában, de legalább heti 

egy órában végzi, a pótlék alsó határával megegyező, 

ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb, mint 

ötven százalékában végzi, az illetményalap huszonöt 

százalékának megfelelő, 

ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső 

határával megegyező mértékben, vagy” 

2020.01.01. A változás lényege: 

A nemzetiségi pótlék mértéke, ha nemze-

tiségi köznevelési intézményben a pedagógus 

neveléssel-oktatással lekötött munkaideje: 

- kevesebb, mint húsz százalékában, de 

legalább heti egy órában végzi, a pótlék 

alsó határával megegyező, 

- kevesebb, mint húsz százalékában, de 

legalább heti egy órában végzi, a pótlék 

alsó határával megegyező, 

- legalább húsz százalékában, de kevesebb, 

mint ötven százalékában végzi, az illet-

ményalap huszonöt százalékának megfelelő, 

- legalább ötven százalékában végzi, a 

pótlék felső határával megegyező ” 
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 Hatályát veszti a 17/A. § (11) bekezdésében az „egy 

éven belül két alkalommal” szövegrész. 

2019.12.20. A módosított szöveg lényege: 

Ha az e §-ban felsorolt feladatokat ellátó 

Mesterpedagógus fokozatba besorolt peda-

gógus neki felróható okból nem tesz eleget 

egy tanítási évben legfeljebb huszonöt taní-

tási napon az OH felkérésének, az OH a 

felróható ok megjelölésével értesíti erről a 

pedagógus munkáltatóját. A munkáltató a 

pedagógus Mesterpedagógus besorolását 

azonnali hatállyal visszavonja, ha az értesí-

tésben foglaltakat megalapozottnak találja. 

360/2019. (XII. 30.) Korm. 

rendelet a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok működésének 

egyszerűsítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 

30.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (1a) bekez-

déssel egészül ki: 

„(1a) A 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek 

és az Nktv. 96. § (1) bekezdés szerinti intézmények közül 

a KIR-ben nem szereplő intézményekben pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott személyek igazolásának 

kiadása esetében az adatkezelő jár el.” 

2020.01.01. A rendelet kiegészült azzal, hogy a nem 

köznevelési intézményben (egészségügyi 

intézmény, gyermekgyógyüdülő, büntetés-

végrehajtási intézet, javítóintézet) a gyermek 

nevelése-gondozása céljából létesített peda-

gógus-munkakörben dolgozók pedagógus-

igazolványra jogosultságáról igazolást az 

Oktatási Hivatal ad ki. 

 A 6. § e) pontjában a „fővárosi és megyei kormány-

hivatal köznevelési feladatkörében eljáró megye-

székhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala” 

szövegrész helyébe a „köznevelési feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép. 

2019.12.31. A nem köznevelési intézményben (egészség-

ügyi intézmény, gyermekgyógyüdülő, büntetés-

végrehajtási intézet, javítóintézet) a gyermek 

nevelése-gondozása céljából létesített peda-

gógus-munkakörben dolgozók pedagógus-

igazolványának cseréje, pótlása ügyében a 

fővárosi és a megyei kormányhivatal jár el 

(korábban a megyeszékhely szerinti járási 

(fővárosi kerületi) hivatal feladata volt). 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az illetékes tankerületi központ a köznevelési intéz-

mény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az 

önkormányzati társulás székhelye szerinti település 

jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapítás-

áról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt 

2020.01.01. A változás lényege: 

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intéz-

mény körzethatárait a jövőben nem a megye-

székhely szerinti járási kormányhivatal jelöli 

ki, hanem a tankerületi központ, a rendel-

kezés a tankerületnek az ezzel kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettségét szabályozza 

a KIR felé. 
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napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést 

megküldi a KIR-be, és megadja a következő adatokat: 

a) a tankerületi központ vagy polgármesteri hivatal nevét, 

irányítószámát, a település nevét és a közterület címét, 

b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhető-

ségeit.” 

 Az 38/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„38/A. § (1) A Kormány 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 

38. § (7) bekezdésében meghatározott, az érettségi vizsga 

vizsgabizottsága, valamint a független vizsgabizottság 

döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint az Nkt. 

39. § (3) bekezdésében, 93. §-ában, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési 

feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hiva-

talát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest 

területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros 

Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli ki az 

Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében és 32. § (2) bekez-

désében, 23. § (3) és (6) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés 

c) pontjában, 33.  § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (1), (2) 

és (3) bekezdésében, 45. § (9) bekezdésében, 50. § (8) és 

(9) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) 

bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) és (6) 

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

bekezdésében foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság feladatainak ellátására. 

2020.01.01. A változás lényege: 

A megyeszékhely szerinti járási kormány-

hivatal feladata kibővül a következőkkel: 

- ha a nevelőtestület javaslata ellenére a 

szülő nem jelenik meg gyermekével neve-

lési tanácsadáson, iskolapszichológusi, 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztő foglalkozásokon, kötelezi a 

szülőt kötelezettségének betartására 

- a szülő kérelmére felmenti az óvoda-

köteles gyermeket a negyedik életévének 

betöltéséig az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól. 

 38/B. § Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést 

engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal 

általános illetékességgel eljáró járási hivatala 

2020.01.01. A kötelező óvodai nevelésben történő rész-

vétel alól 4 éves korig tartó felmentést enge-

délyező szerv a fővárosi és megyei kormány-

hivatal általános illetékességgel eljáró járási 

hivatala (megyeszékhely szerinti járási 

kormányhivatal). 
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 A 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. 

§ (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6) 

bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) 

bekezdésében, 34. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 38. § 

(7) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 45. § (9) 

bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) 

bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) és (6) 

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

bekezdésében, 93. §-ában a köznevelési feladatokat 

ellátó hatóság feladatainak ellátására. 

(2) A kormányhivatal hatósági és törvényességi 

ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a 

felügyeleti szerv számára a Ksztv.-ben meghatározott 

jogköröket a miniszter gyakorolja.” 

2020.03.01. A változás lényege: 

A fővárosi és megyei kormányhivatal átveszi 

a megyeszékhely szerinti járási kormány-

hivatal alábbi feladatait: 

- egyházi és magán köznevelési intézmények 

nyilvántartásba vétele, törlése, működési 

engedélyezésével összefüggő feladatok 

- egyházi, magán és nemzetiségi önkor-

mányzatok fenntartói tevékenységének 

törvényességi ellenőrzése 

- kezdeményezi a működési támogatás 

folyósításának felfüggesztését az okta-

tásért felelős miniszternél, ha az egyházi/ 

magán intézmény részt vesz a kötelező 

felvételt biztosító óvoda, iskola felada-

tainak ellátásában, és kötelezettségének 

nem tett eleget.  

- elkészíti és vezeti az egyházi, magán 

köznevelési intézmények és a nemzeti-

ségi önkormányzatok által fenntartott 

köznevelési intézmények jegyzékét 

- a kizárás az iskolából fegyelmi büntetés 

esetén (a jogszabályoknak megfelelő esetben) 

iskolát jelöl ki a tanköteles tanuló számára 

- ha a nevelőtestület javaslata ellenére a 

szülő nem jelenik meg gyermekével neve-

lési tanácsadáson, iskolapszichológusi, 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztő foglalkozásokon, kötelezi a 

szülőt kötelezettségének betartására 

- hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a 

köznevelési intézmény jogszabályi feltéte-

leknek megfelelő működését 

 (2) A kormányhivatal hatósági és törvényességi 

ellenőrzési eljárásával és döntésével összefüggésben a 

felügyeleti szerv számára a Ksztv.-ben meghatározott 

jogköröket a miniszter gyakorolja.” 

2020.03.01. Új rendelkezés. 
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 Az 1. § (2) bekezdés 17. pontjában a „fővárosi és 

megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében 

eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) 

hivatala (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási 

hivatal)” szövegrész helyébe a „köznevelési feladat-

körében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a 

továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg lép. 

2019.12.31. A megváltozott szöveg lényege:  

Az Oktatási Hivatal a KIR részeként 

rendszerként működteti köznevelési feladat-

körében eljáró fővárosi és megyei kormány-

hivatal által megküldött, köznevelési intéz-

mény által felvett baleseti jegyzőkönyvek 

alapján készített jelentést.  

360/2019. (XII. 30.) Korm. 

rendelet a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok működésének 

egyszerűsítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek 

módosításáról 

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

Korm. rendelet 3. §-ában a „megyeszékhely szerinti 

járási hivatalt” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” 

szöveg lép 

2019.12.31. A változás lényege: 

Az Oktatási Hivatal értesíti a megyeszékhely 

szerinti járási hivatal helyett a megyei 

kormányhivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok 

vagy okirat alapján megállapítható, hogy a 

köznevelési intézmény működése egy neve-

lési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig 

szünetel, tekintettel arra, hogy a nem állami 

köznevelési intézmények működési engedé-

lyezésével kapcsolatos feladatok a megyei 

kormányhivatal hatáskörébe kerültek. 

34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet 

a közneveléssel összefüggésben 

egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (4) 

bekezdésében 

a) az „április 30-áig” szövegrész helyébe az „április 15-

éig”, 

b) az „a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-

kodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjének” szövegrész helyébe az „az Oktatási 

Hivatalnak”, 

c) az „A települési önkormányzat jegyzője” szövegrész 

helyébe az „Az Oktatási Hivatal”, 

d) a „május 15-éig” szövegrész helyébe az „április 20-ig” 

szöveg lép. 

2020.01.01. A bekezdés megváltozott teljes szövege: 

(4) A bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, 

valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi 

bölcsőde fenntartója minden év április 15-éig 

tájékoztatást küld az Oktatási Hivatalnak 

azon harmadik életévüket betöltött gyerme-

kekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése 

szerint, a szülő egyetértésével megállapí-

tották, hogy óvodai nevelésre nem érett. Az 

Oktatási Hivatal a tájékoztatást minden év 

április 20-ig megküldi a gyermek lakóhelye, 

annak hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda 

vezetőjének. (Korábban ez a jegyző feladata 

volt, és a határidők is változtak.) 
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 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
20. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1c) A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti 

adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a 

kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. 

A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek 

lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötele-

zettsége megkezdődik.” 

 A változás lényege: 

Tekintettel arra, hogy már nem a jegyző, hanem 

az Oktatási Hivatal gondoskodik az óvodai 

nevelésben részvételre kötelezettek nyilván-

tartásáról, a Hivatal küldi meg az óvodakötele-

sekről az adatokat, de nem a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetője részére, hanem az 

óvoda fenntartójának.  

Új elem, hogy a hivatal április 16-áig értesítést 

küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgy-

évben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

 A 20. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendel-

kezés lép: 

„(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 

felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti 

felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy 

a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.” 

 Pontosítás történt: 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól felmentett gyermek szülője a nevelési év 

közben az óvoda vezetőjénél kérheti felvé-

telét, annak érdekében, hogy a gyermek részt 

vehessen az óvodai foglalkozásokon. 

 A 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. § A tankötelezettség megkezdésének feltétele, 

hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlett-

ségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges 

szintet.” 

5. § Az R1. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A Felvételi Központ legkésőbb a felvételi eljárás 

lezárását követő szeptember 15-éig a személyes adatokat 

tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.” 

6. § Az R1. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(4) Az óvoda a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlődésének eredményét – szükség szerint, de legalább 

nevelési évenként kétszer – a 93/A. § szerinti dokumen-

tációban rögzíti. 

 Új rendelkezés: 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, 

hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és 

testi fejlettségének állapota elérje az iskolába 

lépéshez szükséges szintet. 
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 A 24. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendel-

kezés lép: 

„(1b) Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés 

szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével 

kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a 

települési önkormányzatokat, az illetékességi területén 

működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) 

bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormány-

zatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módo-

sítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi 

központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi 

körzeteket február utolsó napjáig.” 

 A változás lényege: 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal 

helyett a jövőben az illetékes tankerületi 

központ jelöli ki a kötelező felvételt biztosító 

iskolák felvételi körzeteit.  

Új elem, hogy az egyetértésre jogosult 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésének 

hiányában is – egyeztetést követően - a 

tankerületi központ jelöli ki a felvételi 

körzeteket. 

 A 90. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

(A felvételi és mulasztási napló) 

„f) a jogviszony létesítésének időpontját” 

(tartalmazza.) 

 Az óvodában a felvételi és mulasztási napló 

kötelező tartalmi elemei kibővültek a jog-

viszony létesítésének időpontjával. 

 A 90. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az óvoda az (4) bekezdésben meghatározott 

adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az 

illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény 

részére azon gyermekek nevét – a szakértői véleményt 

kiállító intézmény és a szakértői vélemény számával 

együtt –, akiknek a felülvizsgálata a következő nevelési 

évben esedékes. 

 Új rendelkezés: 

Az óvoda minden év június 30-áig megküldi az 

illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó 

intézmény részére azon sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevét – a szakértői véleményt 

kiállító intézmény és a szakértői vélemény 

számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a 

következő nevelési évben esedékes. 

 A 93/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

tartalmazza) 

„b) a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlett-

ségének mutatóit,” 

 Új elem: 

A gyermek fejlődését nyomon követő doku-

mentáció kiegészül a gyermek értelmi, lelki, 

szociális és testi fejlettségének mutatóival. 
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 A 117. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell 

végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos 

kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai 

alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: 

NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését.” 

2020.09.01. Új rendelkezés. 

 A 143. § (11) bekezdése a következő mondattal egészül 

ki: 

„A vizsgabiztos kirendelésének kérésére vonatkozó 

kötelezettség elmulasztása miatt vizsgabiztos közremű-

ködése nélkül lebonyolított osztályozó vizsga ered-

ménye érvénytelen.” 

 A bekezdés teljes szövege: 

„Ha a tanuló az iskola két vagy több évfo-

lyamára megállapított tanulmányi követel-

mények egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt történő teljesítésével 

összefüggő osztályozó vizsgát kíván tenni, az 

intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt 

legalább harminc nappal a vizsgázói létszám, 

az évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsga-

beosztás megküldése mellett a megye-

székhely szerinti járási hivatal vezetőjétől 

vizsgabiztos kirendelését kéri. A vizsgabiztos 

kirendelésének kérésére vonatkozó kötele-

zettség elmulasztása miatt vizsgabiztos közre-

működése nélkül lebonyolított osztályozó 

vizsga eredménye érvénytelen.” 

 A 143. § a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 

„(15) A vizsgabiztosi feladatok ellátásáért díjazás jár, 

amelyet a kirendelést kérő intézmény visel. A vizsga-

biztos díja szóbeli vizsgán a vizsgabizottsághoz 

beosztott vizsgázónként 3600 forint. A vizsgabiztos 

díja írásbeli vizsgacsoportonként 9000 forint.” 

2020.02.01. Új rendelkezés. 
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 A 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„151. § A hivatal által működtetett informatikai támo-

gató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési 

jegyzőkönyvek és szakértői értékelések ellenőrzést 

követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus 

tárolását, valamint az ellenőrzött személyek, intéz-

mények számára az azokhoz való hozzáférés lehető-

ségét. Az intézményvezetői és intézményi ellenőrzések 

tekintetében az intézményvezető a 147. § (8) bekez-

désében foglalt értékelés elérhetővé válásától számított 

8 napon belül megküldi a szakértői értékeléseket az 

érintett fenntartó számára, aki a szükséges intéz-

kedéseket megteszi.” 

 A bekezdés kiegészült a következőkkel:  

Az intézményvezető ellenőrzést vezető szak-

értő által készített összegző szakértői doku-

mentumot megküldi a fenntartó számára. 

 Az 1 melléklet II. pontjában foglalt táblázat 46. és 47. 

pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Záradék Dokumentumok) 

46. Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben 

........ óra közösségi szolgálatot teljesített. N., Tl., B. 

47. A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga 

megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot. 

N., Tl., B. 

 Új rendelkezés. 

 A 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „fejlődésének 

segítését,” szövegrész helyébe a „fejlődésének segí-

tését, melyek által minden gyermek eljut az iskola-

kezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettséghez,” lép. 

 A változás lényege: 

Az óvoda pedagógiai programjának tartalmi 

elemei közül a kibővült b) pont így szól:  

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 

azokat a nevelési feladatokat, tevékeny-

ségeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre 

történő felkészítését, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlő-

désének segítését, melyek által minden 

gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges 

értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez 
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 A 7. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában az „a 

tanulmányok alatti vizsgák” szövegrész helyébe 

az „a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményeit” lép. 

 A változás lényege: 

Az iskola pedagógiai programja meghatá-

rozza az iskola nevelési programját, ennek 

keretén belül – többek között - a tanulmányok 

alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamon-

kénti követelményeit is. 

 A 20. § (1a) bekezdés h) pontjában a „huszonegyedik 

munkanap” szövegrész helyébe a „30. nap”, 

 A változás lényege: 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott 

döntés közlésének határnapja, amelyet az 

óvodai beiratkozásról szóló fenntartói 

közlemény tartalmaz, (az eddigi 21 nap 

helyett) legkésőbb a beiratkozásra kiírt 

utolsó határnapot követő 30. nap  

 A 20. § (1b) bekezdésében a „jegyző” szövegrész 

helyébe a „hivatal” lép. 

 A változás lényege: 

A továbbiakban a jegyző helyett az Oktatási 

Hivatal kíséri figyelemmel a kötelező óvodai 

nevelésben történő részvétel teljesítését, 

továbbá bejelentésre vagy hivatalból elren-

deli az óvodai nevelés keretében folyó foglal-

kozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz 

eleget kötelességének. 

 A 20. § (2) bekezdésében a „hirdetményben megha-

tározott időpontban” szövegrész helyébe a „hirdet-

ményben meghatározott időpontban, vagy az óvoda-

látogatási kötelezettség alól felmentését kérni” lép. 

 A megváltozott bekezdés lényege:  

A szülő az óvodai nevelésben történő rész-

vételre jogszabály alapján kötelezett gyer-

mekét köteles beíratni a fenntartó által közzé-

tett közleményben/ hirdetményben meghatá-

rozott időpontban az óvodába, vagy az óvoda-

látogatási kötelezettség alól felmentését 

kérni. 

 A 20. § (2) bekezdésében az „írásban értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt” szövegrész helyébe az 

„írásban értesíteni a hivatalt” lép. 

 A változás lényege: 

Ha a gyermek külföldön teljesíti az óvodai 

nevelésben történő részvételi kötelezettségét, 

nem a jegyzőt, hanem az Oktatási Hivatalt 

kell írásban értesíteni a beiratkozás idejének 

utolsó határnapját követő tizenöt napon belül. 
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 A 20. § (2) bekezdésében a „köteles értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt” szövegrész helyébe a 

„köteles értesíteni az óvodavezetőt” lép. 

 A változás lényege: 

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek 

szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 

a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 

köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

 A 20. § (7) bekezdésében az „a gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe 

az „a hivatalt” lép. 

 A változás lényege: 

A kijelölt óvoda vezetője a jegyző helyett az 

Oktatási Hivatalt értesíti, ha a gyermeket az 

óvodába nem íratták be. 

 A 23. § (4) bekezdésében a „járási hivataltól” szöveg-

rész helyébe a „hivataltól”, a „gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt” lép. 

 A kötelező felvételt biztosító iskola 

igazgatója a járási hivatal helyett az Oktatási 

Hivatalt értesíti, ha a gyermeket az iskolába 

nem íratták be. 

 A 23. § (5) bekezdésében a „gyermek, tanuló lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatalt” szövegrész helyébe a „hivatalt és a 

kötelező felvételt biztosító iskola igazgatóját”, a 

„gyermeket, tanköteles tanulót” szövegrész helyébe a 

„tanköteles tanulót” lép. 

 Az iskola igazgatója értesíti a járási hivatal 

helyett az Oktatási Hivatalt értesíti, ha olyan 

tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

körzetében van. 

 A 23. § (8) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész 

helyébe a „hivatal” lép. 

 Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor 

a tanuló további nyilvántartása az átadó 

iskola értesítése alapján az átvevő iskola 

feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a 

járási hivatal helyett az Oktatási Hivatal 

egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül 

törli nyilvántartásából. 

 A 24. § (1) bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal” szövegrészek helyébe az „az illetékes 

tankerületi központ”, az „október utolsó napjáig” 

szövegrész helyébe az „október 15. napjáig”, a „január 

15-ig” szövegrész helyébe a „december 1-jéig” lép. 

 A változás lényege: 

- A jövőben a megyeszékhely szerinti járási 

hivatal helyett az illetékes tankerületi központ 

állapítja meg az iskolák felvételi körzetét. 

- Az eljárással kapcsolatos határidők is 

megváltoztak, korábbi időpontra kerültek: 

A tankerület a minden év október utolsó 15. 

napjáig beszerzi az önkormányzatok véle-

ményét, december 1-jéig tájékoztatja a 

települési önkormányzatokat, az általános 
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iskolákat, valamint a nemzetiségi önkor-

mányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről. 

 A 24. § (1a) bekezdésében az „a megyeszékhely szerinti 

járási hivatalt” szövegrész helyébe az „az illetékes 

tankerületi központot” lép. 

 A változás lényege: 

A települési önkormányzat a véleményéről, a 

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről 

vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja 

az illetékes tankerületi központot. 

 Az 50. § (2) bekezdésében a „gyermek állandó 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjét” szöveg-

rész helyébe a „hivatalt” lép. 

 A változás lényege: 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszű-

néséről az óvoda a jegyző helyett írásban 

értesíti az Oktatási Hivatalt. 

 A 89. § (3) bekezdés b) pontjában az „apja (gond-

viselője) nevét,” szövegrész helyébe az „apja nevét, nem 

magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét,” 

lép. 

 A változás lényege: 

Az óvodai felvételi előjegyzési napló gyerme-

kenként tartalmazza nem magyar állam-

polgárság esetén a tartózkodás jogcímét is. 

 A 90. § (4) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű 

gyermekek” szövegrész helyébe a „beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos 

nevelési igényű gyermekek” lép. 

 A változás lényege: 

Az óvodai felvételi és mulasztási naplóban a 

sajátos nevelési igényű gyermekeken kívül a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek esetén is a 

megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a 

szakvéleményt kiállító szakértői bizottság 

nevét, címét, a szakvélemény kiállításának 

időpontját és számát, valamint az elvégzett 

felülvizsgálatok, továbbá a következő 

kötelező felülvizsgálat időpontját. 

 A 133. § (9) bekezdés b) pontjában az „az osztály-

naplóban és a törzslapon” szövegrész helyébe az „az 

osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon” lép. 

 A változás lényege: 

A jövőben a közösségi szolgálat teljesítését a 

bizonyítványban is dokumentálni kell 
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 A 150. § (3) bekezdésében az „az összegző szakértői 

dokumentuma” szövegrész helyébe az „a szakértői érté-

kelés” szöveg, az „összegző szakértői dokumentu-

mának” szövegrész helyébe a „szakértői értékelésének”, 

A (4) bekezdésében az „az ellenőrzés tapasztalatait 

összegző szakértői dokumentumban” szövegrész 

helyébe az „a szakértői értékelésében” szöveg, valamint 

az „Az összegző szakértői dokumentum” szövegrész 

helyébe az „A szakértői értékelés” lép. 

 A változás lényege: 

Az intézményellenőrzést lefolytató szakértő 

által készített összegző szakértői doku-

mentum elnevezése szakértői értékelésre 

változik. 

 Hatályát veszti az 5. § (1) bekezdés h) pontjában az „az 

osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményeit,” szövegrész. 

 A változás lényege:  

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményeit a jövőben 

nem a házirend, hanem a pedagógiai program 

tartalmazza. 

 A 91. § (3) bekezdés g) pontja hatályát veszti.  A változás lényege:  

Az óvodai csoportnapló tartalmi elemei közül 

törlésre került a hivatalos csoportlátogatások, 

a látogatás célja, időpontja, a látogató neve és 

beosztása, a látogatás szempontrendszere, az 

eredmény rögzítése. 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működé-

séről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A rendelet hatálya kiterjed 

a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti pedagógiai 

szakszolgálati intézményekre, 

b) az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

módszertani intézmények pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat ellátó – az Nkt. 20. § (9) bekezdése alapján 

létrehozott – szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységeire, 

c) az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)–f) és i)–j) pontjában 

foglalt köznevelési intézményekre, 

d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében 

ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra, 

 A változás lényege: 

A rendelet hatálya kiterjed az Oktatási 

Hivatalra is. 
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e) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvet-

lenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óra-

adókra, valamint a köznevelési intézményben nem 

pedagógus munkakört betöltőkre (a továbbiakban 

együtt: alkalmazottak), 

f) a gyermekek, tanulók törvényes képviselőire (a 

továbbiakban: szülők), 

g) a tankerületi központra és az oktatási központra, 

h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továb-

biakban: kormányhivatal), valamint a kormány-

hivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továb-

biakban: járási hivatal), 

i) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a továbbiakban: 

Gyakorló Szakszolgálat), 

j) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).” 

 A 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

[Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértői 

bizottsági tevékenység keretében az intézmény szak-

értői bizottsága a  gyermek, a tanuló komplex pszicho-

lógiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség 

szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén 

komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, 

orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít] 

„a) a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság 

megállapítása vagy kizárása,” (céljából, és a vizsgá-

latok eredményei alapján javaslatot tesz a beillesz-

kedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges 

bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás 

módjára, formájára és helyére.) 

 A változás lényege: 

A járási szakértői bizottság feladatai közül 

törlésre került az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség megállapítására irányuló vizsgálat 

eddig lehetséges esetei.  
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 A 17. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

(A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz 

javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és 

helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszol-

gálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak 

feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell) 

„l) az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt 

elvégzett vizsgálatoknál az ötödik életévüket betöltött, 

de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek esetében javaslatot a tankötelezettség 

teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére 

vagy további egy év óvodai nevelésre,” 

 Új rendelkezés. 

 

 A 17. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Ha a Hivatal a kérelmező által benyújtott doku-

mentumok alapján, a tankötelezettség teljesítésének hat 

éves kor előtti megkezdésével vagy a tankötelezettség 

megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági 

eljárásban a szakértői bizottságot szakértőként kiren-

delte, és a Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény 

elkészítése és a Hivatalnak történő megküldése mellett 

a hatósági eljárástól függetlenül az e rendelet szerinti 

szakértői vélemény kibocsátása is szükséges, úgy azt a 

szakértői bizottság az e rendelet általános szabályai 

szerint készíti el. Ha szakértői vizsgálatot a Hivatal 

kirendelésére a járási szakértői bizottság végezte el, és 

a szakértői vizsgálat alapján sajátos nevelési igény 

valószínűsíthető, akkor a járási szakértői bizottság a 

Korm. rendelet szerinti szakértői vélemény elkészí-

tésével és a Hivatalnak történő megküldésével egyide-

jűleg saját vizsgálatának dokumentációját és annak 

eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, 

valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat 

megküldi a megyei szakértői bizottság részére, amely a 

szakértői vizsgálatot a hatósági eljárástól függetlenül e 

rendelet általános szabályai szerint fejezi be. A megyei 

 Új rendelkezések: 

- Ha a Hivatal a kérelmező által benyújtott 

dokumentumok alapján, a tankötelezettség 

teljesítésének hat éves kor előtti megkez-

désével vagy a tankötelezettség megkez-

dése alóli felmentéssel kapcsolatos ható-

sági eljárásban a szakértői bizottságot 

szakértőként kirendelte, és a Korm. 

rendelet szerinti szakértői vélemény 

elkészítése és a Hivatalnak történő 

megküldése mellett a hatósági eljárástól 

függetlenül az e rendelet szerinti szakértői 

vélemény kibocsátása is szükséges, úgy 

azt a szakértői bizottság az e rendelet 

általános szabályai szerint készíti el. 

- Ha az Oktatási Hivatal kirendelésére a 

járási szakértői bizottság vizsgálata alapján 

sajátos nevelési igény valószínűsíthető, 

akkor a járási szakértői bizottság a Korm. 

rendelet szerinti szakértői vélemény 

elkészítésével és a Hivatalnak történő 

megküldésével egyidejűleg saját vizsgála-

tának dokumentációját megküldi a megyei 
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szakértői bizottság a járási szakértői bizottság azon 

szakmai megállapításaihoz, melyeket a Korm. rendelet 

szerinti szakértői vélemény tartalmaz, kötve van.” 

szakértői bizottság részére, amely a 

szakértői vizsgálatot a hatósági eljárástól 

függetlenül e rendelet általános szabályai 

szerint fejezi be. 

 A 17. § (1) bekezdés e) pontjában a „sajátos nevelési 

igényű” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű, 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő” 

szöveg lép. 

 A változás lényege: 

A szakértői véleménynek tartalmaznia kell 

azt is, hogy a beilleszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséggel küzdő tanuló tankötele-

zettségét kizárólagosan iskolába járással, 

illetve kizárólagosan egyéni munkarend 

keretében teljesítheti. 

 Hatályát veszti a 11. § (1) bekezdés c) pontja.  A járási szakértői bizottság feladatai közül 

törlésre került a gyermek iskolába lépéshez 

szükséges fejlettségének megállapítása. 
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