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Új/módosított rendelkezések 

hatályba 
lépés/határidő 

a jogszabály/változás lényege 

2020. évi CLXVIII. 
törvény a közigazgatási 
szabályszegések 
szankcióiról szóló 
törvény 
hatálybalépésével 
összefüggő egyes 
törvények módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 79. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során 
feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében közigazgatási 
bírságot szab ki.” 
(2) A 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(5) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során 
a közigazgatási bírság összegének megállapításánál 
a) a jogsértés súlyosságát, 
b) a jogsértésnek a köznevelési intézmény működésére gyakorolt 
hatását, 
c) a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek 
számát, 
d) az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk 
eltitkolását és az arra irányuló szándékot,  
vizsgálja, amely során az a) - d) pont szerinti feltételeket egyenként és 
összességükben mérlegelve veszi figyelembe.” 

2021.01.01. Kissé módosultak a 
kormányhivatal hatósági 
ellenőrzése során feltárt 
szabálytalanságok megszüntetése 
érdekében kiszabható 
közigazgatási bírság összege 
magállapításának szabályai. 

A 96. § a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki: 
„(3c) Amennyiben a kincstár megállapítja, hogy az egyházi jogi 
személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magánintézmények a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatását a 
fenntartó jogosulatlanul veszi igénybe, a figyelmeztetést tartalmazó 
döntésében határidő tűzésével felhívhatja a fenntartót a jogellenes 
állapot megszüntetésére. 
(3d) A kincstár a támogatás folyósítását legfeljebb a jogellenes állapot 
megszüntetésér megadott határidőre felfüggeszti. 

2021.01.01. Új rendelkezések az egyházi jogi 
személyek, a nemzetiségi 
önkormányzatok és a 
magánintézményekre 
vonatkozóan. 
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Új/módosított rendelkezések 

hatályba 
lépés/határidő 

a jogszabály/változás lényege 

3/2021. (II. 5.) BM 
rendelet a 
gyermekek 
esélynövelő 
szolgáltatásainak 
szakmai 
feladatairól és 
működésük 
feltételeiről szóló 
40/2018. (XII. 4.) 
EMMI rendelet 
módosításáról 

A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet  
10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A tanoda szolgáltatás igénybevétele havonta négy óra időtartamban 
online módon is teljesíthető, amelyet a társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszter által kiadott szakmai ajánlásban foglaltak szerint dokumentálni kell.” 

2021.02.13. Új rendelkezés. 

A 12. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 
(A tanodának szolgáltatásként biztosítania kell) 
„i) a tanodát rendszeresen igénybe vevők digitális kompetencia, valamint 
információs és kommunikációs technológia készségeinek fejlesztését és azok 
gyakorlati alkalmazását.” 

2021.02.13. Új rendelkezés. 

    

65/2021. (II. 15.) 
Korm. rendelet 
egyes köznevelési 
és szakképzési 
tárgyú, valamint a 
jelnyelvoktatói 
névjegyzék 
vezetésével 
összefüggő 
kormányrendeletek 
módosításáról 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 
13.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § Az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeit az oktatásért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a tanuló képzési ágazatának 
megfelelő ágazati és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklet 4. pontjában 
foglalt táblázatban meghatározott ágazaton belüli specializáció szakmai 
vizsgatárgy esetén a szakképesítésért felelős miniszterrel, több 
szakképesítésért felelős miniszter esetén valamennyivel egyetértésben – adja 
ki. A központi vizsgakövetelményeket a 2. számú melléklet szerinti általános 
vizsgakövetelmények, valamint az Nkt. 6. § (1a) bekezdése szerint kiadott 
részletes vizsgakövetelmények alkotják. A központi vizsgakövetelmények 
kiadása előtt – a nemzetiségeket érintő kérdések tekintetében – be kell 
szerezni az országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.” 

2022.01.01. A rendelkezés kiegészült a 
vastagon szedett résszel.  
Az Nkt. 6. § (1a) bekezdésének 
lényege: 
Az érettségi vizsga részletes 
vizsgakövetelményeit az 
oktatásért felelős miniszter az 
iskolák által kötelezően 
alkalmazandó hivatalos 
kiadványként az általa vezetett 
minisztérium honlapján teszi 
közzé. Az érettségi vizsga 
részletes vizsgakövetelményei 
normatív rendelkezést nem 
tartalmazhatnak és azok tartalma 
jogszabállyal és közjogi 
szervezetszabályozó eszközzel 
nem lehet ellentétes. 
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Új/módosított rendelkezések 

hatályba 
lépés/határidő 

a jogszabály/változás lényege 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

2021.02.15. Módosultak a nem állami 
köznevelési tevékenységhez 
kapcsolódó támogatások 
igénylésének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőzésének 
szabályai, melyek elsősorban a 
fenntartókat érintik. 

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-a 
a következő w) ponttal egészül ki: (A Kormány a Hivatalt jelöli ki) „w) 
a Jelnyelvoktatói Névjegyzék vezetésére. 

2021.02.15. Új rendelkezés. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a 
következő 39/R. §-sal egészül ki: 
„39/R. § Aki a 3. § (1) bekezdése alapján a 2022. évben a Pedagógus I. 
fokozatba történő besorolásától számított 9 év szakmai gyakorlatot szerzett, 
minősítési eljárásban legkésőbb 2023. évben köteles részt venni.” 

2021.02.15. Új rendelkezés. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

 
A 14/A. § (5) bekezdésében az „a)–d)” szövegrész helyébe a „b) és 
d)” szöveg lép 

 

2021.02.15. A Mesterpedagógus vagy a 
Kutatótanár fokozatot szerzett 
pedagógust az e fokozatba való 
besorolását megelőzően rá 
irányadó, de legalább 
Pedagógus II. fokozatba és a 
fizetési kategória 
megállapításához figyelembe 
vehető jogviszonyának 
megfelelő kategóriába kell 
visszasorolni, ha 

a) a pályázatát nem újítja 
meg, 

b) a megújítás érdekében 
lefolytatott minősítési eljárás 
sikertelen volt, 

c) kérelmét az OH a 14. § (4) 
bekezdése alapján elutasította, 

d) megállapítást nyert, hogy 
Mester- vagy 
Kutatóprogramját nem 
valósítja meg. 
A félkövér betűvel szedett 
esetekben a visszasorolás 
időpontját követő két éven 
belül a pedagógus a fokozat 
elérése érdekében nem 
jelentkezhet a minősítési 
eljárásra. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

 
A 6. melléklet a 3. melléklet szerint módosul. 2021.02.15. 

 

A nevelési-oktatási 
intézményekben pedagógus-
munkakörben alkalmazottak 
végzettségi és szakképzettségi 
követelményeiről szóló 6. 
melléklet kiegészült azzal, hogy 
a szakgimnáziumban 
közismereti tantárgyat oktató 
szakgimnáziumi tanár egyetemi 
szintű vagy mesterfokozatú, a 
tantárgynak megfelelő szakos 
tanári végzettséggel kell 
rendelkezzen. 

 
   

15/2021. (III. 31.) AM 
rendelet az 
iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-
program 
végrehajtásáról 

 
2021.04.02. A rendelet az iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-programban való 
részvétel szabályait tartalmazza. 

 
 

  

19/2021. (V. 5.) AM 
rendelet az óvoda- 
és iskolatej program 
szabályozásáról 

 
2021.05.07. A rendelet az óvoda- és iskolatej 

programba való bekapcsolódás, 
az igénybevétel szabályait 
tartalmazza. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

2021. évi LII. törvény 
egyes köznevelést 
érintő törvények 
módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 13. pontja 
a következő c) alponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában kiemelt 
figyelmet igénylő gyermek, tanuló:) „c) tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek, tanuló,”  

2021.05.28. A kiemelt figyelmet igénylő 
gyermek, tanulók köre kibővült a 

tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermekkel, tanulókkal. 

A 4. § a következő 18. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) 
„18. tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, 
akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 1997.  évi 
CLIV.  törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89.  §-a szerinti általános 
járóbetegszakellátásban vagy az Eütv. 91.  §-a szerinti általános 
fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján 
az adott nevelési évben, tanévben a harminchat nevelési napot, 
tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben 
a 8. § (2) bekezdése szerinti formában nem tud részt venni, illetve 
tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni,” 

2021.05.28. Az értelmező rendelkezések 
kiegészültek a tartós 
gyógykezelés alatt álló 
gyermek, tanuló fogalmával. 
[8. § (2) bekezdése szerinti 
forma = kötelező óvodai 
foglalkozásokon való részvétel.] 

A 41. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: (A köznevelési 
intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:) „i) a gyermek, 
tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét, 
tartózkodási helyét, telefonszámát, ha ez a személy nem a gyermek, 
tanuló szülője, törvényes képviselője.”  

2021.05.28. A gyermek, tanuló köznevelési 
intézmény által nyilvántartott 
adatai kiegészülnek a családi 
pótlékra jogosult személy 
adataival. 

A 41. § a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:  
„(4b) Ha a szülő, törvényes képviselő a (4) bekezdés i) pontjában 
meghatározott családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét, tartózkodási 
helyét, telefonszámát nem adja meg az óvodának, iskolának, akkor 
az óvoda, iskola ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró 
hatóságtól szerzi be.”  

2021.05.28. Új rendelkezés. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

 
A 49. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) Az óvodai 
jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 
alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, 
továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év 
megkezdéséhez kötheti.” 

2021.05.28. Új rendelkezés. 

A 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:  

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.  napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése 
a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést 
engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek 
tankötelezettsége megkezdésének halasztását a gyámhatóság is 
kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb 
az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést 
engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A 
szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek 
fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. Ha az eljárásban 
szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. 
Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő 
előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő 
részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a 
gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 
felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a 
gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 
A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b) - (6f) bekezdésében foglaltakat.  

2021.05.28. Szülői kérelem hiányában a 
gyermek tankötelezettsége 
megkezdésének halasztását a 
gyámhatóság is 
kezdeményezheti. A kérelmet 
legkésőbb az iskolakezdés 
évében évének január 18-áig 
nyújthatja be. Az eljárás 
ügyintézési határideje ötven nap. 
A szülő kérelme 
alátámasztására kérelméhez 
csatolhatja a gyermek 
fejlettségét alátámasztó óvodai 
dokumentumokat is. 
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(2a) Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi 
a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, 
vagy a  szakértői bizottság azért javasolja a  tankötelezettség megkezdése 
alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt 
a  gyermek  további egy nevelési  évig óvodai nevelésben való részvételét, 
mert a  gyermek sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzd, akkor a  gyermek számára az  óvoda 
a  szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a  tankötelezettség 
teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális 
érettség elérésére irányuló, az  óvodai nevelés időkeretébe ágyazott 
célzott foglalkozásokat biztosít.” 

2021.05.28. 
Új: 

Ha a sajátos nevelési igényű, 
vagy beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek további egy nevelési 
évig óvodai nevelésben való 
részvételét engedélyezték, akkor 
a gyermek számára az óvoda a 
tankötelezettség teljesítésének 
megkezdéséhez szükséges 
értelmi, testi, lelki és szociális 
érettség elérésére irányuló, az 
óvodai nevelés időkeretébe 
ágyazott célzott foglalkozásokat 
biztosít. 

A 49. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) Az óvodai 
jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 
alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, 
továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év 
megkezdéséhez kötheti.” 

2021.05.28. Új rendelkezés. 

A 60. § (9) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A 
felnőttoktatásban) „d) két idegen nyelv oktatása nem kötelező.” 

2021.05.28. Új rendelkezés. 

A 62. § a következő (1a) -e) bekezdéssel egészül ki:  
„(1a) A  nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője 
a  14  évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére 
abban az  időtartamban, amikor az  óvoda, az  általános iskola, a  fejlesztő 
neveléstoktatást végző iskola, a  kollégium, a  hat és nyolc  évfolyammal 
működő gimnázium vagy a  szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán 
az intézmény – beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú 
intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő 

2021.09.01. A bekezdés új rendelkezéseket 
tartalmaz az 1-es típusú 
diabétesszel élő gyermek, tanuló 
szülőjének kérelmére történő, a 
gyermekkori diabétesz speciális 
ellátásának biztosításáról. 
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gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, 
a  gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi 
intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés 
szerinti speciális ellátást biztosítja.  
(1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel 
rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon 
előírhatja  
a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,  
b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes 
képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt 
időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.  
(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti 
feladat ellátását  
a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 
személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához 
kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésén részt vett, és aki 
a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy  
b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja.  
(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét 
az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett formában nyújtja 
be.  
(1e) Az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges 
rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló speciális ellátási 
eljárásrendet alakít ki.” 

A 65. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  
„(3a) A 62. § (1c) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatott, aki a 62. § 
(1b) bekezdésében meghatározott feladatot látja el, a 8.  mellékletben 
meghatározott diabétesz ellátási pótlékra jogosult. A diabétesz ellátási 
pótlék alapja – a feladatot ellátó foglalkoztatott besorolásától függetlenül – 
a mesterfokozathoz kapcsolódó illetményalap. 

2021.09.01. A diabétesz speciális ellátásban 
közreműködő dolgozó diabétesz 
ellátási pótlékra jogosult (34 510 
Ft). 
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A 65. § a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:  
„(5c) A  hivatal a  pedagógus számára a  közalkalmazottak jogállásáról, 
a  közszolgálati tisztviselőkről vagy a  kormányzati igazgatásról szóló 
törvénytől eltérően részben vagy egészben hazai vagy európai uniós 
forrásból finanszírozott projekt megvalósítására célfeladatot akkor is 
kitűzhet és céljuttatást akkor is megállapíthat, ha az adott feladat nem 
tartozik a hivatal közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti 
hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli 
feladatai közé.” 

2021.05.28. Új rendelkezés: 
Az Oktatási Hivatal projekt 
megvalósítására célfeladatot 
akkor is kitűzhet és céljuttatást 
akkor is megállapíthat, ha 
az adott feladat nem tartozik 
a hivatal közhatalmi, irányítási, 
ellenőrzési és felügyeleti 
hatáskörének gyakorlásával 
közvetlenül összefüggő, 
valamint ügyviteli feladatai közé.” 

A 91. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  
„(4) Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási 
kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól.” 

2021.05.28. Új rendelkezés. 

A 93/A. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
(Az oktatásért felelős miniszter az iskolában alkalmazott tankönyvek) „c) 
előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat a Kormány rendeletében kijelölt, az állam 
százszázalékos tulajdonában álló, nonprofit gazdasági társaság 
(a továbbiakban: könyvtárellátó), illetve a Kormány rendeletében 
kijelölt gazdasági társaság – amelyben a könyvtárellátó mint tag 
legalább minősített többségű befolyással rendelkezik – 
közreműködésével” (látja el) 

2120.05.28. A változás: 
A mondat kiegészült a félkövér 
betűvel szedett mondatrésszel. 

A 96. § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:  
„(10) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.  törvény szerint indított 
kifutó képzések, valamint az Szkt. szerint indított szakiskolai és 
szakgimnáziumi képzések esetében a szakmai vizsgát, képesítő vizsgát 
2025. december 31-éig az addig vizsgáztatást végző képzőintézményben 
is meg lehet szervezni azzal, hogy a vizsgaközpont alatt a 
képzőintézményt kell érteni.” 

2021.05.28. Új rendelkezés. 
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A 8. melléklet az 1. melléklet szerint módosul 2021.09.01.  „A köznevelési intézményekben 

alkalmazottak számára járó 
pótlékok és azok mértéke az 
illetményalap százalékában” 
című melléklet kiegészült 
a diabétesz ellátási pótlékkal, 
melynek mértéke a 
mesterfokozathoz kapcsolódó 
illetményalap 17%-a. 

A 6.  § (1a) bekezdésében az „az általa vezetett minisztérium” szövegrész 
helyébe az „a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési 
feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv 
(a továbbiakban: hivatal)” szöveg lép.  
 

2021.05.28. Az érettségi vizsga részletes 
vizsgakövetelményeit az 
oktatásért felelős miniszter 
helyett az iskolák által 
kötelezően alkalmazandó 
hivatalos kiadványként a 
Kormány az általa vezetett 
minisztérium oktatásért 
felelős miniszter köznevelési 
feladatkörébe tartozó egyes 
feladatainak ellátására kijelölt 
szerv (a továbbiakban: hivatal) 
honlapján teszi közzé. 

A 8. § (2d) bekezdésében a „negyvenöt” szövegrész helyébe a „harminc” 
szöveg lép 
 

2021.05.28. A változás lényege: 
A kötelező óvodai foglalkozások 
alól történő felmentés iránti 
kérelemben hozott döntés ellen 
indult közigazgatási perben a 
keresetlevelet a bíróság 30 
napon belül bírálja el, 45 helyett. 
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A 16. § (2) bekezdésében a „táncművészet” szövegrész helyébe 
a „táncművészet, cirkuszművészet” szöveg lép 
 

2021.05.28. A változás lényege: 
Az alapfokú művészeti iskolában 
oktatható művészeti ágak köre 
kibővült a cirkuszművészet 
ággal. 

A 27. § (7) bekezdésében a „súlyos betegség” szövegrész helyébe 
a „tartós gyógykezelés” szöveg lép 

2021.05.28. A 7. bekezdés megváltozott 
szövege: 
A beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézség vagy a 
sajátos nevelési igény miatt a 
szakértői bizottság véleménye 
alapján, vagy súlyos betegség 
tartós gyógykezelés miatt 
egyéni munkarend keretében 
tanulmányokat folytatók egyéni 
foglalkozás keretében történő 
felkészítésére az iskolának 
tanulónként az osztályok heti 
időkeretén felül átlag heti tíz óra 
áll a rendelkezésre. 

A 49.  § (1) bekezdésében az „Az óvodába a gyermek – e törvényben 
foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.” szövegrész helyébe az „A gyermek az óvodával 
jogviszonyban áll.” szöveg lép 

2021.05.28. A 49. § (1) bekezdés változása: 
Az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a A gyermek - e 
törvényben foglalt kivétellel - 
harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a 
gyermekek felvétele folyamatos. 
az óvodával jogviszonyban áll. 
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A 82.  § (7) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „a hivatal 
honlapján” szöveg lép 

2021.05.28. A változás: 
Az országos érettségi 
vizsgaelnöki névjegyzékbe 
történő felvétel iráni pályázati 
felhívást az oktatásért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában 
az Oktatási Hivatal honlapján 
közzé kell tenni. 

A 8. § (2) bekezdésében  
a) a „tárgyév május 25. napjáig” szövegrész helyébe a „tárgyév április 
15. napjáig” szöveg,  
b) az „a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést 
engedélyező szerv) felmentheti” szövegrész helyébe az „annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 
különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak 
az évnek az augusztus 31.  napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 
felmentést engedélyező szerv) felmentheti” szöveg,  
c) az „óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki” szövegrész helyébe 
az „óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-
szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-
szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is 
benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap” szöveg lép 

2021.09.01. A változás lényege: 
A szülő - tárgyév május 25. 
április 15. 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, 
különös méltánylást érdemlő 
esetben, újabb kérelem 
alapján annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: felmentést 
engedélyező szerv) felmentheti 
az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az 
eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az 
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óvodavezető vagy a védőnő, 
továbbá tartós gyógykezelés 
alatt álló gyermek esetében 
járóbeteg-, vagy fekvőbeteg-
szakellátásban részt vevő 
szakorvos rendelhető ki. Tartós 
gyógykezelés alatt álló 
gyermek esetében a kérelem a 
tárgyév április 15. napja után 
is benyújtható. Az eljárás 
időtartama ötven nap. 
[A felmentést engedélyező szerv 
a járási kormányhivatal.] 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018.  évi LXXXIX.  törvény 6.  §-a 
következő (8) bekezdéssel egészül ki:  
„(8) Természetes személy a Kormány által kötelezően biztosított 
elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítását követően 
elektronikusan megtekintheti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős 
szerv által nyilvántartott személyes adatait.” 

2022.07.01. Új rendelkezés. 

A törvény 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul 2021.05.28. Egy lényeges változás: 
A pedagógiai szakszolgálatok 
által alkalmazott integrált 
nyomon követő rendszerből az 
ellátott gyermekre, tanulóra 
vonatkozó személyes adatokat 
megismerheti a kizárólag a 
szakértői bizottság szakértői 
véleménye, a logopédiai 
vélemény és a 
gyógytestnevelésre való 
jogosultság tekintetében a 
gyermek nevelését, a tanuló 
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nevelését-oktatását ellátó 
pedagógus is. 

 
   

20/2021. (VI. 8.) 
EMMI rendelet a 
2021/2022. tanév 
rendjéről 

A rendelet a következő fejezeteket tartalmazza: 
1. A rendelet hatálya 
2. A tanév, a tanítási év 
3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 
4. Az általános iskolai beiratkozás 
5. A vizsgák rendje 
6. A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany 
János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése 
7. A témahetek és a témanap megszervezése 
8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 
9. Záró rendelkezések 
1. melléklet: Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

2. melléklet: A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az 
Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának 
ütemezése a 2021/2022. tanévben 

2021.09.01. Fontosabb rendelkezések: 
- a tanítási év első tanítási napja 
2021. szeptember 1. (szerda) és 
utolsó tanítási napja 2022. június 
15. (szerda) 
- a tanítási napok száma 181 
nap, szakgimnáziumban 179, 
gimnáziumban és szakiskolában 
180  
- őszi szünet 2021. október 23-tól 
november 1-ig, téli szünet 2021. 
december 22-től 2022. január 2-
ig, tavaszi szünet 2022. április 
14-től 2022. április 19-ig tart 
- az iskola első évfolyamára a 
tanköteles tanulókat 2022. április 
21-22-én kell beíratni 
- témahetek:  
1. „PÉNZ7” pénzügyi és 
vállalkozói témahét 2022. 
március 7-11. között, 
2. Digitális Témahét 2022. április 
4-8. között, 
3. Fenntarthatósági Témahét 
2022. április 26-29. között, 
4. Magyar Diáksport Napja 2021. 
szeptember 24-én  
- országos kompetenciamérés 
(szövegértés, matematika, 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

természettudomány), célnyelvi 
mérés, idegennyelvi mérés:  
6. évfolyamon 2022. május 18-
31. között 
8. évfolyamon 2022. május 4-17. 
között 
10. évfolyamon 2022. április 20-
május 3. között 2 nap 
- a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének vizsgálata 
eredményinek feltöltési 
határideje: 2022. június 15. 
- 2021. október 1. és 2022. május 
31. között országos 
pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés keretében meg kell 
vizsgálni a tartósan alulteljesítő 
iskolák vonatkozásában a 
fenntartói intézkedési tervben 
foglaltak végrehajtását és 
dokumentálását 
-2022. január 3. és 2022. 
március 31. között szakmai 
ellenőrzés keretében meg kell 
vizsgálni a Hivatal által 
kiválasztott nevelési-oktatási 
intézményekben az egyéni 
munkarenddel rendelkező 
tanulók osztályozóvizsga-
kötelezettségének teljesítését 
és dokumentálását. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

23/2021. (VI. 14.) 
EMMI rendelet az 
emberi erőforrások 
minisztere által 
adományozható 
elismerésekről szóló 
26/2016. (IX. 8.) 
EMMI rendelet 
módosításáról 

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 
szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 

2021.06.17. 
 

1. melléklet a 23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelethez 
1. Az R. 1. melléklet III. Fejezet 38. pont 38.1–38.3. alpontja helyébe a 
következő alpontok lépnek: 
(Brunszvik Teréz-díj) 
„38.1. A díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus 
képzésben kiemelkedő munkát 
végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a 
gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység 
elismeréseként adományozható. 
38.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) 
alkalmából kerül sor. 
38.3. A díjból évente legfeljebb húsz adományozható.” 

2021.06.17. A változás lényege: 
A Brunszvik Teréz-díj a jövőben 
nem adományozható 
bölcsődében, valamint család- 
és ifjúságügyben dolgozóknak. A 
díjból évente 25 helyett 20 
adományozható. 
A díjazhatók köréből kikerültek 
számára új díjak kerültek 
alapításra. 
 

 
   

2021. évi LXXVII. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek jogairól 
és 
esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. 
törvény és a magyar 
jelnyelvről és a 
magyar jelnyelv 
használatáról szóló 
2009. évi CXXV. 

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. 
évi CXXV. törvény  
5. § (2) bekezdés a) – c) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
[Az (1) bekezdés szerinti éves személyenkénti időkereten felül az állam] 
„a) az óvodai nevelés során évenként 150 óra, a tanulói jogviszonnyal 
összefüggésben az általános iskolában, a gimnáziumban, a szakképző 
intézményben tanulói jogviszonyban álló személy részére tanévenként 
300 óra; 
(térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít.) 
(2) A Jtv. 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
[Az (1) bekezdés szerinti éves személyenkénti időkereten felül az állam] 

2022.01.01. A szolgáltatás lényege: 
Az állam által biztosított 
térítésmentes jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás időkerete 
évi 36 000 óra, személyenként 
legfeljebb évi 120 óra. Ezen felül 
az óvodai nevelésben részesülő 
számára 150 óra, a tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők 
számára 300 óra  
térítésmentes jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás biztosítható. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

törvény 
módosításáról 

„d) e törvény mellékletében felsorolt speciális kommunikációs rendszerek 
használatával kommunikáló hallássérült, valamint siketvak személy 
részére évenként 30 óra” 
(térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít.) 

 
  

 

15/2021. (VI. 18.) 
ORFK utasítás az 
iskolaőrség 
tevékenységéről 
szóló 19/2020. (IX. 
10.) ORFK utasítás 
módosításáról 

Az iskolaőrség tevékenységéről szóló 19/2020. (IX. 10.) ORFK 
utasítás  
35.  pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
„35. Az iskolaőr tanítási időn kívüli időszakban, bűnmegelőzési előadó 
bevonásával, kizárólag szakmai irányítás mellett, a megyei koordinátorok 
által meghatározott területi és helyi sajátosságok figyelembevételével, 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat láthat el. Az iskolaőr a tanítási 
időn kívüli időszakban végrehajtott feladatokat, erre alkalmas, saját 
tulajdonú civil ruházatban és „BŰNMEGELŐZÉS” felirattal ellátott 
felsőruházatban látja el. Az iskolaőr részére a „BŰNMEGELŐZÉS” 
felirattal ellátott felsőruházatot a rendőr-főkapitányságok biztosítják. 

2021.06.19. Új rendelkezés. 

Az Utasítás a következő X/A. fejezettel egészül ki: 
„X/A. FEJEZET „AZ ÉV ISKOLAŐRE” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSA  
70/A. „Az év iskolaőre” elismerést és a 70/C.  pont szerinti tárgyjutalmat 
az iskolaőr állományilletékes parancsnoka és az iskolaőrség vezetőjének 
javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány adományozza.  
70/B. „Az év iskolaőre” elismerés annak az iskolaőrnek adományozható, 
akinek elismerését a megyei koordinátor és a feladatellátási hely szerinti 
intézmény vezetője támogatja, valamint aki a munkaköréből adódó 
alapfeladatait legalább egy teljes tanéven keresztül kiválóan teljesíti.  
70/C. „Az év iskolaőre” elismerést minden évben augusztus 20-a, az 
államalapítás ünnepe alkalmából az országos rendőrfőkapitány adja át. A 
tárgyjutalom mellett az elismerésben részesült iskolaőrt a bűnügyi 
országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalomban is részesítheti.  

2021.06.19. Új rendelkezés „AZ ÉV 
ISKOLAŐRE” elismerés 
adományozásának rendjéről. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

70/D. Az elismerés fedezetének biztosítása a bűnügyi országos 
rendőrfőkapitány-helyettes tárgyévre vonatkozó jóváhagyott 
jutalomkeretének terhére történik.  
70/E. A tárgyjutalom leírását a melléklet tartalmazza.” 

 
   

Az emberi 
erőforrások 
minisztere 12/2021. 
(VI. 15.) számú 
egyedi utasítása az 
egészségügyi, 
szociális és 
köznevelési ágazat 
szakmai 
rendezvényeinek 
megtartásáról az 
egészségügyi, 
szociális és 
köznevelési 
ágazatba tartozó 
intézmények vezetői 
részére 

2.§ Az egészségügyi, köznevelési és szociális ágazat szakmai 
rendezvényei személyes jelenléttel is megtarthatók a megfelelő 
járványügyi megelőző intézkedések betartása mellett. A rendezvényeken 
való személyes részvétel feltétele a koronavírus elleni védettség 
igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti, érvényes 
védettségi igazolvány, illetve a koronavírus elleni védőoltást igazoló 
applikáció (a továbbiakban együtt: igazolvány) megléte. Az igazolvány 
meglétét a rendezvény szervezője előzetesen ellenőrzi. 

3.§ A közfeladat ellátásához, illetve jogszabályi kötelezettség 
teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó és online módon nem megtartható 
szakmai rendezvények a védettség igazolása nélkül is megtarthatók 
személyes jelenléttel, a megfelelő járványügyi megelőző intézkedések 
betartása mellett. 

4. § Hatályon kívül helyezem az egészségügyi, szociális és a köznevelési 
ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények megtartásáról szóló 
1/2020. (IX. 8.) EMMI utasítást. 

2021.06.15. Új rendelkezések: 
- védett személyek 

részvételével szakmai 
rendezvények személyes 
jelenléttel is megtarthatók 

- közfeladat ellátásához, illetve 
jogszabályi kötelezettség 
teljesítéséhez közvetlenül 
kapcsolódó és online módon 
nem megtartható szakmai 
rendezvények a védettség 
igazolása nélkül is 
megtarthatók személyes 
jelenléttel. 

 
   

2021. évi LXXIX. 
törvény a pedofil 
bűnelkövetőkkel 
szembeni szigorúbb 
fellépésről, valamint 
a gyermekek 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. „A törvény célja és alapelvei” alcíme a következő 3/A. §-sal egészül 
ki: 

„3/A. § A gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a gyermekek 
születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.” 

(2) A Gyvt. a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

2021.07.08. Új rendelkezések. 
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 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 
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védelme érdekében 
egyes törvények 
módosításáról 
 

„6/A.  § E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása 
érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan 
tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve 
a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem 
megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.” 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9.  §-a a 
következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) A tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi 
irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás 
megtartása során különösen figyelemmel kell lenni az Alaptörvény XVI. 
cikk (1) bekezdésében foglaltakra. E foglalkozások nem irányulhatnak a 
születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem 
megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.” 

 

2021.07.08. Új rendelkezés. 
[Alaptörvény XVI. cikk (1) 
bekezdés: „Minden gyermeknek 
joga van a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 
szükséges védelemhez és 
gondoskodáshoz. Magyarország 
védi a gyermekek születési 
nemének megfelelő 
önazonossághoz való jogát, és 
biztosítja a hazánk alkotmányos 
önazonosságán és keresztény 
kultúráján alapuló értékrend 
szerinti nevelést.”] 

A 7. alcím a következő 9/A. §-sal egészül ki: 

„9/A.  § (1) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi 
szolgálatot ellátó szakemberen és az  intézménnyel kötött együttműködési 
megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy 
szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott foglalkozás 
keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális 
fejlődéssel, a  kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az  internet 
veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
foglalkozást (e § alkalmazásában a továbbiakban: program) csak akkor 
tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. 

2021.07.08. Új rendelkezések a tanulók 
részére tartott foglalkozás 
keretében szexuális kultúrával, 
nemi élettel, nemi irányultsággal, 
szexuális fejlődéssel, a 
kábítószer fogyasztás káros 
hatásaival, az internet 
veszélyeivel és egyéb testi és 
szellemi egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos foglalkozás 
tartására jogosult személy, 
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hatályba 
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a jogszabály/változás lényege 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adat közérdekből 
nyilvános adat, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésére 
jogszabályban kijelölt szerv honlapján közzé kell tenni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás 

a) a program címét, 

b) a programtulajdonos 

ba) – természetes személy esetén – személy nevét, elérhetőségét 
vagy 

bb) – szervezet esetén – a szervezet elnevezését, székhelyét, 
elérhetőségét, 

c) annak megjelölését, hogy a programot milyen köznevelési 
intézménytípusban kívánják megvalósítani, 

d) a nyilvántartásba vétel napját és a nyilvántartásba vett program 
köznevelési intézményben való felhasználhatóságának időtartamát (tanév 
megjelölésével), valamint  

e) a program témakörét tartalmazza. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésére jogszabályban kijelölt 
szerv az (1) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban kezelt adatokat a nyilvántartásból való törlés időpontjáig 
kezeli.” 

szervezet nyilvántartásának 
szabályairól. 

A 79. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Ha a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés 
során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény megsértette a 9/A.  § (1) 
bekezdésében foglaltakat, az intézményvezetővel és a 9/A.  § (1) 
bekezdés szerinti foglalkozást végző, az ott meghatározott 
nyilvántartásban nem szereplő személlyel, vagy szervezet tagjával 
szemben szabálysértési eljárást kezdeményez.” 

2021.07.08. Új rendelkezés. 
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 Új/módosított rendelkezések 
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A 94. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy) 

„j) a 9/A.  § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére jogosult szervet 
rendeletben jelölje ki, valamint a nyilvántartásba vétel részletes feltételeit, 
a nyilvántartás vezetésére és közzétételére vonatkozó részletes 
szabályokat,” 

(rendeletben állapítsa meg.) 

2021.07.08. Új rendelkezés. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 248. § (3) 
bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(Aki) 

„d) a köznevelési intézményben tartható foglalkozások tartására, vagy 
azok törvényessége ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi,” 

(szabálysértést követ el.) 

2021.07.08. Új rendelkezés. 

 
   

2021. évi LXXXIII. 
törvény egyes 
törvényeknek a 
szakképzéssel és a 
felnőttképzéssel 
összefüggő 
módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/K. §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

„(4) A szakgimnáziummal 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói 
jogviszonyban álló tanuló szakmai vizsgájára a komplex szakmai 
vizsgáztatás szabályainak az Szkt. mód. hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A vizsgabizottság elnökét és 
tagjait az oktatásért felelős miniszter javaslatára a szakképzési 
államigazgatási szerv delegálja, a központi kiadású tételsor, a feladatközlő 

2021.07.01. Új rendelkezés. 
A szakgimnáziummal 2020. 
május 31-ét megelőzően 
létesített tanulói jogviszonyban 
álló tanuló szakmai vizsgájára a 
komplex szakmai vizsgáztatás 
szabályainak 2019. december 
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lap, a segédanyag és a javítási-értékelési útmutató elkészítéséről 
az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.” 

31-én hatályos rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

Hatályát veszti a 26/A. alcím címében az „és a külföldi tanulmányúttal” 
szövegrész. 

 

2021.07.01. A változott cím: 
A tanulói edzettség mérésével és 
a külföldi tanulmányúttal 
kapcsolatosan kezelt adatok 

Hatályát veszti a 44/C. §. 2021.07.01. Hatályukat vesztik a központi 
költségvetésből vagy európai 
uniós forrásból megszervezett 
külföldi tanulmányút 
finanszírozásának biztosítása és 
a felhasználás ellenőrzése 
céljából a Tempus Közalapítvány 
által vezetett informatikai alapú 
nyilvántartásra vonatkozó 
szabályok. 

 
   

350/2021. (VI. 24.) 
Korm. rendelet a 
veszélyhelyzet ideje 
alatt a nyelvvizsga 
letétele alóli 
mentességről 

Az a hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között 
sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) 
bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben előírt 
nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. 

2021.06.25. Új rendelkezés. 

 
   

2021. évi XCIX. 
törvény a 
veszélyhelyzettel 
összefüggő 
átmeneti 
szabályokról 

70. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása  

158. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett 
családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet 
által a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás kapcsán biztosított,  

A veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti 

intézkedések 
hatálybalépéséről 

A jogszabályi hely a 
veszélyhelyzet ideje után, a 
digitális oktatással érintett 
családokat segítő, ingyenes 
internet-hozzáférési szolgáltatás 
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a) tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával 
fennálló jogviszonyra tekintettel maximum hatszor 30 napra,  

b) alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló 
jogviszonyra tekintettel maximum háromszor 30 napra vonatkozó 
ingyenes igénybevétel szolgáltató általi biztosítás határideje az e törvény 
hatálybalépését követő hatodik hónap vége azzal, hogy havonta maximum 
30 napra vonatkozó kedvezmény érvényesíthető.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére 
jogosult  

a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel 
rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését 
a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján 
használja;  

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató vagy az a személy, 
akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím 
alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult).  

szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. 

rendelet szerinti 
veszélyhelyzet 

megszűnésekor 
lép hatályba. 

 

igénybevételének szabályairól 
szól. 

 
   

496/2021. (VIII. 16.) 
Korm. rendelet az 
Útravaló 
Ösztöndíjprogramról 
szóló 152/2005. (VIII. 
2.) Korm. rendelet 
módosításáról 

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 
6. § (1) bekezdés 

c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az 1. § (2) bekezdés a) - c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak 
esetében a pályázatok elbírálásakor előnyben részesül az a tanuló, aki az 
alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló 
feltételnek megfelel:] 

„c) a pályázó tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtásának 
időpontjában már lezárt utolsó tanévben – a többi pályázóhoz viszonyítva 
magasabb;” 

2021.08.21. A változás lényege: 
A pályázatok elbírálásakor nem 
részesül előnyben az a tanuló, 
aki háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem összege 
alacsonyabb a többi 
pályázóénál, ehelyett az a tanuló 
részesül előnyben, akinek 
tanulmányi átlageredménye 
magasabb. 
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A 6. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[Az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak 
esetében a pályázatok elbírálásakor előnyben részesül az a tanuló, aki az 
alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló 
feltételnek megfelel:] 

„e) továbbfutó pályázó.” 

2021.08.21. A változás lényege: a pályázatok 
elbírálásakor előnyben részesül 
az a tanuló, aki továbbfutó 
pályázó. 

A 12. § a következő 6. ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„6. továbbfutó pályázó: az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében az előző 
tanévben támogatásban részesült tanuló, aki a soron következő tanévben 
ugyanazon alprogramban, ugyanazon mentorral kívánja folytatni 
ösztöndíjas jogviszonyát.” 

2021.08.21. A jogszabályi hely kiegészült a 
„továbbfutó pályázó” fogalmával.  
A továbbfutó pályázónak és 
mentorának nem kell újabb 
pályázatot benyújtani. 

 
   

37/2021. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 
egyes köznevelési 
tárgyú miniszteri 
rendeletek 
módosításáról és a 
Pedagógus-
továbbképzési 
Akkreditációs 
Testületről szóló 
46/1999. (XII. 13.) 
OM rendelet 
hatályon kívül 
helyezéséről 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
3. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2b) Az iskolai nevelés-oktatás mellett 
a) az Nkt. 6. §-a szerinti érettségi vizsga, 
b) az Nkt. 19. § (2) bekezdés f) pontja szerinti országos pedagógiai-
szakmai szolgáltatások keretében szervezett tanulmányi versenyek, 
c) az Nkt. 80. §-a szerinti országos mérés, 
d) a 29.  § (1) bekezdése alapján a középfokú iskolába történő felvételi 
eljárás keretében a központilag kiadott egységes feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsga, 
e) a 183. § alapján szervezett országos tanulmányi versenyek a 
kerettantervek végrehajtását szolgálják. Az a)–e) pont szerinti események 
tartalmi követelményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó 
kerettantervi, közműveltségi tartalom. 

2021.09.01. A változás lényege: 

Az érettségi vizsga, az országos 
tanulmányi versenyek, az 
országos mérés, a középfokú 
iskolába történő írásbeli felvételi 
vizsga, a tanulmányi versenyek 
tartalmi követelményeinek alapja 
az adott évfolyamokra vonatkozó 
kerettantervi, közműveltségi 
tartalom. 
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A 7. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) A közlekedési 
ismeretekkel kapcsolatos tananyagrész oktatása, a tanulók értékelése, 
minősítése során az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott 
elektronikus tanulmányi rendszerben e célra kifejlesztett program is 
használható.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 32. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Az intézményvezető október 10-ig jóváhagyás céljából megküldi a 
fenntartónak a középfokú iskola által meghirdetendő tanulmányi területek 
tervezett létszámadatait. Ha a fenntartó öt munkanapon belül nem 
nyilatkozik, akkor hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az általános iskola a felvételi lapok 37.  § (1) bekezdése szerinti 
elküldése mellett azok egy kinyomtatott, a 37.  § (5) bekezdése szerinti 
aláírásokkal, valamint intézményi hitelesítéssel ellátott példányát borítékba 
zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, hogy ahhoz – az e 
rendeletben meghatározott módosítási lehetőségen kívül – ne lehessen 
hozzáférni.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 13. alcím a következő 45/A. §-sal egészül ki: 
„45/A. § A középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a 
személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok 
befejezését igazoló bizonyítványt.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi 
lehetővé, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére az intézmény 
vezetője engedélyezheti, hogy – tanulói jogviszonyának fenntartása 
mellett – tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében gyógykezelését 
biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben 
biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa. Az e bekezdésben foglalt 
esetekben a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola alatt 

2021.09.01. A változás lényege: 

A bekezdés kiegészült az utolsó, 
félkövérrel szedett mondattal. 
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az egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben 
nevelést-oktatást biztosító nevelési-oktatási intézményt kell érteni.” 

A 75. § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A tartós gyógykezelés miatt vendégtanulói jogviszonnyal rendelkező 
tanuló nevelése, oktatása, illetve a tartós gyógykezelés miatt egyéni 
munkarend keretében tanulmányokat folytató tanuló felkészítése az 
egészségügyi intézményben vagy a rehabilitációs intézményben, otthoni 
ellátás keretében vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben 
szervezhető meg. A fentieken túl az iskola a szülő részére tanácsadást, 
konzultációt biztosít, továbbá terápiás vagy más kezelés szükségessége 
esetén tovább irányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más 
szakellátást 
biztosító intézményhez. 
(5) Ha a tartós gyógykezelés alatt álló gyermeket az Nkt. 8. § (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint a felmentést engedélyező szerv 
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmentette, az óvoda a szülő 
részére tanácsadást, konzultációt biztosít, továbbá terápiás vagy más 
kezelés szükségessége esetén tovább irányít a pedagógiai 
szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 
(6) A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló nevelés-oktatásához 
szükséges eszközöket az iskola vagy az egészségügyi, illetve 
rehabilitációs intézmény, a speciális eszközöket az egészségügyi, illetve 
rehabilitációs intézmény vagy a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
eszközök és segédanyagok kölcsönzése tevékenység keretében az 
egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény 
biztosítja.” 

2021.09.01. 

 

A bekezdések új szabályokat 
tartalmaznak a tartós 
gyógykezelés alatt álló 
gyermekek, tanulók ellátására 
vonatkozóan. 

A 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az SZMSZ-t, a házirendet, a pedagógiai programot és magán 
fenntartású nevelési-oktatási intézmény esetén a fenntartó szervezet 
hatályos alapító vagy létesítő okiratát a nevelési-oktatási intézmény 
honlapján nyilvánosságra kell hozni.” 

2021.09.01. A változás: 

A bekezdés kiegészült a 
félkövérrel szedett 
szövegrésszel. 
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A. 102. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A csoportnaplóba a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényére, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére 
vonatkozó, továbbá a gyermek, tanuló speciális köznevelési ellátásához 
elengedhetetlenül szükséges szakértői vélemények, fejlesztési és 
rehabilitációs tervek, pedagógiai vélemények, feljegyzések, szakorvosi és 
iskolaorvosi diagnózisok tölthetők fel.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 128. § (3) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
(A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz 
való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 
feladatokra, amelyek különösen) 
„b) az egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelő mindennapos 
testnevelés és az azt kiegészítő egyéb 
testmozgás, iskolai sporttevékenység, 
c) a lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek és a művészetek 
alkalmazásával a tanulási eredményesség és a társas kapcsolati 
készségek fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentése, a viselkedési 
függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerfogyasztás, a 
bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 
d) az egészséget támogató ismeretek és készségek fejlesztése” 
(területére terjednek ki.) 

2021.09.01. A változás lényege: 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az 
egészséget fejlesztő pedagógiai 
módszerek és a művészetek 
alkalmazásával a tanulási 
eredményesség és a társas 
kapcsolati készségek 
fejlesztésére, a lemorzsolódás 
csökkentésére, a viselkedési 
függőségek, a 
szenvedélybetegségekhez 
vezető szerfogyasztás, a 
bántalmazás és iskolai erőszak 
megelőzésére. 

A 128. § a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) A nevelési-oktatási intézményben elektroakusztikus eszköz 
igénybevétele mellett tartott tanítási órán, egyéb foglalkozáson, valamint a 
nevelési-oktatási intézményben vagy a nevelési-oktatási intézmény által 
szervezett elektroakusztikus hangosítású rendezvényen (a továbbiakban: 
elektroakusztikus hangosítású rendezvény), amelyen 

2021.09.01. Új rendelkezés a köznevelési 
intézményekben 
elektroakusztikus eszköz 
igénybevétele mellett tartott 
rendezvények, foglalkozások 
hangerejének szabályozásáról. 
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gyermekek, tanulók is részt vesznek, a gyermekek, tanulók zajvédelmére 
különös figyelmet kell fordítani. Az olyan elektroakusztikus hangosítású 
rendezvényen, amelyen 
a) 0–6 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a hangnyomásszint 
nem haladhatja meg az Laeq M30 75 dB értéket, 
b) 6 és 14 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a 
hangnyomásszint nem haladhatja meg az Laeq M30 80 dB értéket, 
c) 14 és 18 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a 
hangnyomásszint nem haladhatja meg az Laeq M30 90 dB értéket. 
(12) Az Laeq M30 75–90 dB hangnyomásszint közötti elektroakusztikus 
hangosítású rendezvényen biztosítani kell, hogy a közönség a 
hangsugárzókat 3 méteren belül ne tudja megközelíteni.” 

A 146. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
(Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:) 
„d) a komplex ellenőrzés.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 152. § a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Az ellenőrzési eszközöket a hivatal dolgozza ki, és az oktatásért 
felelős miniszter hagyja jóvá.” 

2021.09.01. A változás lényege: 

Az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzési eszközöket 
az Oktatási Hivatal dolgozza ki, 
és az oktatásért felelős miniszter 
hagyja jóvá. 

A rendelet a 58/A. alcímmel egészül ki: 
„58/A. A komplex ellenőrzés sajátos szabályai 
152/A.  § A komplex ellenőrzés során a pedagógus, az intézményvezető 
és az intézmény ellenőrzése egy eljárás keretében történik. 
152/B. § A komplex ellenőrzésbe az intézmények a következő szempontok 
alapján kerülnek kiválasztásra: 
a) az intézmény vagy az intézményvezető az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzés szakértői értékelése alapján 

2021.09.01. A rendelet kiegészült a komplex 
ellenőrzés sajátos szabályaival. 
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aa) legalább három területen hatvan százalék alatti eredményt ért 
el, vagy 
ab) egy területen harminc százalék alatti eredményt ért el, 

b) az adott intézmény az országos kompetenciamérés legutóbbi 
nyilvánosságra hozott eredményei alapján 
bármelyik mérésben érintett évfolyamon, bármelyik vizsgált 
kompetenciaterületen a családiháttér-indexet 
figyelembe véve az adott intézménytípusra számított és a hivatal által 
nyilvánosságra hozott országos átlagértékénél statisztikailag 
kimutathatóan gyengébb eredményt ért el, 
c) a hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszerben a legutóbbi két adatfelvételkor rögzített intézményi szintű 
lemorzsolódási mutatók közül bármelyik jelentősen meghaladja az adott 
intézménytípusra a hivatal által számított megyei vagy országos 
átlagértéket, vagy az intézmény legalább két adatfelvétel során romló 
tendenciát mutat bármelyik lemorzsolódási mutató esetében, vagy  
d) az intézmény az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés kapcsán 
készített fejlesztési vagy intézkedési tervet nem töltötte fel a hivatal által 
működtetett informatikai támogató rendszerbe. 
152/C. § Az oktatásért felelős miniszter – a hivatal javaslata alapján – 
kijelöli az ellenőrzés alá vont intézményeket. 

152/D. § A hivatal az ellenőrzést megelőző hónap tizedik napjáig az 
informatikai támogató rendszer útján értesíti az intézményvezetőt a 
tervezett ellenőrzés tényéről. 

152/E.  § Az intézményvezető a 152/D.  § szerinti értesítés kézhezvételét 
követő három napon belül értesíti a fenntartót a tervezett ellenőrzés 
tényéről. 
152/F.  § Az érintettek az ellenőrzést megelőző hónap huszadik napjáig 
feltöltik az informatikai támogató rendszerbe: 
a) az intézményvezető vezetői programját, 
b) az intézménynek a látogatás évére vonatkozó továbbképzési 
programját, 
c) az intézménynek a látogatás évére vonatkozó beiskolázási tervét. 
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152/G. § A komplex ellenőrzés során 
a) a 146. § (2a) és (6) bekezdése, 
b) a 147. § (1), (4), (6) bekezdése, 
c) a 148. § (1) bekezdése, 
d) a 149. § (1) bekezdése és 
e) a 150. § (1) bekezdése szerinti feltöltési határidőkre vonatkozó 
rendelkezés nem alkalmazható. 
152/H. § A komplex ellenőrzést végző szakértői bizottság tagjai az 
intézményi ellenőrzést végző szakértővel szemben támasztott 
feltételeknek megfelelő, a hivatallal jogviszonyban álló, a hivatal által 
szervezett képzést elvégzett szakértők közül kiválasztott vezetőszakértő 
és legalább egy, legfeljebb három szakértő. A komplex ellenőrzést végző 
szakértői bizottság a komplex ellenőrzési eljárásba külső, megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szakértőt is bevonhat. 
152/I. § A komplex ellenőrzés során a szakértők kijelölésének feltételei 
eltérhetnek az 59. és 59/A. alcímben meghatározottaktól az alábbiak 
szerint: 
a) a 154. § (1) bekezdésétől eltérően a pedagógus ellenőrzésében az 
érintett pedagógussal azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt, 
b) a 155. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható, 
c) a 156. § (8) bekezdése nem alkalmazható. 
152/J. § A 147. § (8) bekezdésétől eltérően a vezetőszakértő az 
ellenőrzést követő harminc napon belül készíti el a komplex szakértői 
értékelését az informatikai támogató rendszerben, és megküldi azt az 
intézmény fenntartó számára. 

152/K. § A szakértői értékelés alapján az intézmény vezetője az intézmény 
fenntartójával együttműködve, 
az értékelés kézhez vételétől számított harminc napon belül intézkedési 
tervet készít, majd azt feltölti az informatikai támogató rendszerbe. 
152/L. § (1) Az intézkedési terv végrehajtását a hivatal szakértők 
bevonásával, utóellenőrzés keretében ellenőrzi. 



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 05/2021. HÍRLEVÉL 

34 

 Új/módosított rendelkezések 
hatályba 

lépés/határidő 
a jogszabály/változás lényege 

(2) Az utóellenőrzés eredményeiről a hivatal jelentést készít az oktatásért 
felelős miniszter számára, mely tartalmazza az utóellenőrzésbe bevont 
intézmények nevét, megjelölve, ha az intézmény az intézkedési tervben 
foglaltakat nem hajtotta végre. 
152/M. § Az intézményvezető az intézkedési tervben a komplex ellenőrzés 
során készült szakértői értékelés 
megállapításainak megfelelő kötelező pedagógus-továbbképzést írhat elő 
a pedagógus számára.” 

A 159. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben való részvétel céljából a 
szülő írásos nyilatkozata alapján 
az intézmény kiegészítő nemzetiségi óvodai jogviszonyt létesít a gyermek 
számára. E jogviszony létesítéséről az intézmény írásban értesíti azt az 
óvodát, amely óvodai jogviszony keretében a gyermeket neveli, vagy 
amelybe felvételt nyert.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 173. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az óvodai fejlesztő programot az intézmény a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 
közreműködés feltételeiről szóló miniszteri rendeletben erre kijelölt 
szervezet szakmai támogatásával szervezi meg. E szakmai szolgáltatás 
kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti helyi esélyegyenlőségi 
program és a köznevelési esélyegyenlőségi intézkedési terv céljai 
összhangjának támogatására is. A szervezet az óvodai fejlesztő program 
vonatkozásában a 172. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújt szakmai 
támogatást.” 

2021.09.01. Lényege:  

Az óvoda az óvodai fejlesztő 
programot a pedagógiai-szakmai 
szolgáltató szervezetek szakmai 
támogatásával szervezi meg. 

 

A rendelet a következő XX/B. fejezettel egészül ki: 
„XX/B. FEJEZET 
A SZAKGIMNÁZIUMOKRA ÉS SZAKISKOLÁKRA VONATKOZÓ 
ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK 

2021.09.01. A rendelet kiegészült a 
szakgimnáziumokra és 
szakiskolákra vonatkozó új, 
eltérő rendelkezésekkel. 
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76/F. A szakgimnáziumi és szakiskolai szakképzési megállapodás 
megkötésének szabályai, tartalma és 
érvényességi ideje 
184/M.  § (1) A szakgimnáziumi és szakiskolai szakképzési megállapodás 
megkötése a fenntartó kérelmével indul, a megállapodást a fenntartó az 
oktatásért felelős miniszterrel köti meg. 
(2) A szakgimnáziumi és szakiskolai szakképzési megállapodás 
tartalmazza 
a) a képzési kimenet megnevezését, 
b) a szakképesítés azonosítószámát, 
c) a beiskolázható tanulói létszámot. 
(3) A fenntartó a beiskolázási létszámot szabadon felhasználhatja a 
nappali rendszerű vagy felnőttoktatás keretei között, amennyiben a 
megállapodás erre vonatkozó korlátozó döntést nem tartalmaz. A 
megállapodás három évre szól, a megállapodás hatálya alatt induló, 
támogatott oktatás tekintetében az adott képzés jogszabályban 
meghatározott befejezéséig tart. 

76/G. Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó képesítővizsgák 
lebonyolítására vonatkozó szabályozás 
184/N. § (1) A képesítővizsga a programkövetelményben meghatározott 
írásbeli, illetve interaktív, valamint gyakorlati és szóbeli 
vizsgatevékenységeket magába foglaló projektfeladatból állhat. 
 (2) Képesítővizsgát február–március, május–június és október–november 
hónapban lehet tartani (a továbbiakban együtt: vizsgaidőszak). 
(3) Az írásbeli, illetve interaktív tételek, valamint a gyakorlati 
vizsgafeladatok a minősítési szintjüknek megfelelő titoktartásra vonatkozó 
szabályok megtartásával őrizendők, és kizárólag a képesítővizsga 
kezdésének időpontjában bonthatók ki. 

184/O. § (1) A képesítővizsga letétele alól kizárólag a 
programkövetelményben foglaltak alapján adható felmentés. 

(2) A vizsgatevékenység során a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, illetve a sajátos nevelési igényű tanuló és a 
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képzésben részt vevő fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a 
tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát vagy 
segédszemély igénybevételét. A szakgimnázium vagy a szakiskola (a 
továbbiakban együtt: vizsgaközpont) a hallási fogyatékos vizsgázó 
kérelmére a vizsgatevékenység szóbeli részének idejére jelnyelvi 
tolmácsot biztosít. 
(3) Ha azt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, a sajátos 
nevelési igény, illetve a fogyatékosság jellege indokolja, a vizsgázó 
kérelmére – a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján – a 
vizsgaközpont engedélyezheti 
a) a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy 
annak egy típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a képzés során is 
mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól, 
b) az írásbeli, interaktív vizsgatevékenység szóban történő 
vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli, 
interaktív vizsgatevékenységgel történő felváltását, 
c) az adott vizsgatevékenységnek az arra meghatározott időnél hosszabb 
idő alatt történő teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a 
hosszabbítás nem haladhatja meg a projektfeladatra előírt időtartam ötven 
százalékát, kivéve, ha a programkövetelmény másként rendelkezik. 
(4) Mentesül a hivatal által a honlapján nyilvánosságra hozott beszámítási 
szabályok alapján az adott vizsgarészben, illetve tantárgyban a szakmai 
vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetve tantárgyi) 
tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott 
helyezést, teljesítményt, szintet eléri. A versenykiírásban meghatározott 
felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét 
jelesnek (5) kell tekinteni. 
(5) A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor 
írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaközpont a kérelem 
alapján javaslatot készít elő a vizsgabizottság részére. A vizsgafelmentés 
tárgyában a vizsgabizottság dönt.  

A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót 
legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három 
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nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a 
vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. 
184/P.  § (1) Képesítővizsgára írásban kell jelentkezni a vizsgaközpont 
honlapján közzétett jelentkezési lap 
benyújtásával. 
(2) A képesítővizsgára történő jelentkezés benyújtásának határideje 
a) a február–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző 
év december hónapjának 15. napja, 
b) a május–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február 
hónapjának 15. napja, 
c) az október–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve 
augusztus hónapjának 15. napja. 
(3) A képesítővizsgára történő jelentkezéskor csatolni kell a vizsgával 
kapcsolatos kérelmet és az ilyen kérelem alapjául szolgáló okiratot vagy 
annak hiteles másolatát. 
(4) A képesítővizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni 
a) a személyi igazolványt (a tanulói jogviszonyban állók kivételével), 
b) a programkövetelményben előírt iskolai végzettséget vagy szakmai 
előképzettséget igazoló eredeti okiratot (vagy a képző intézmény, illetve a 
vizsgaszervező által hitelesített másolatát), valamint a 
programkövetelményekben meghatározott egyéb feltételek teljesítését 
igazoló dokumentumot, továbbá 
c) a szakmai képzés befejezését igazoló bizonyítványt. 
(5) A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a törzslap 
kitöltésére szolgáló központi elektronikus rendszerből kinyomtatott, a 
vizsgaközpont által hitelesített törzslapkivonatot is. 
(6) A vizsgaközpont a jelentkezési lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 
vizsgázó megfelel a programkövetelményben előírt vizsgára bocsátás 
feltételeinek. 
184/Q.  § A vizsgaközpont a vizsgák bejelentését a 184/P.  § (2) 
bekezdésében meghatározott határidővel 

elektronikusan teszi meg. A vizsgabejelentés módosítására a vizsga 
megkezdése előtti tizenötödik napig van lehetőség egy alkalommal. A 
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módosításról a vizsgaközpont értesíti a vizsgabizottságot, a vizsgázókat, 
illetve a vizsga valamennyi résztvevőjét. 
184/R.  § (1) A képesítővizsga vizsgabizottsága egy elnökből és három 
értékelést, mérést végző szakértőből áll. A vizsgabizottság tagjainak 
kiválasztása szakértői pályázat útján történik. 

(2) A szakértői pályázat részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter 
a hivatal honlapján teszi közzé. 
(3) A szakértői pályázatot elbíráló bizottságot a hivatal működteti, a 
bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. 
(4) A vizsgabizottság tagjait az oktatásért felelős miniszter bízza meg. 
184/S. § (1) Az elnök a vizsga megkezdése előtt a programkövetelmény 
és a kerettanterv alapján ellenőrzi a vizsga megkezdésének feltételeit. Ha 
az ellenőrzés során hiányosságot vagy szabálytalanságot észlel, az elnök 
tájékoztatja a vizsgaközpontot, amely köteles a vizsga feltételeit 
biztosítani. A vizsga csak ezt követően kezdhető meg. 
(2) A mérést és értékelést végző vizsgabizottsági tagok szakmai 
felügyeletet látnak el, figyelemmel kísérik a vizsgatevékenységek 
lebonyolítása során nyújtott vizsgázói teljesítményt. Ha a vizsgabizottsági 
tagok között véleménykülönbség alakul ki, az elnök dönt. 
(3) Az írásbeli vizsgán az elnök van jelen, akadályoztatása esetén az elnök 
más vizsgabizottsági tagot is kijelölhet. 
(4) Az írásbeli vizsgafeladatot a szakgimnázium, szakiskola által megbízott 
javító tanár a feladatlapok javításához, értékeléséhez kiadott útmutató (a 
továbbiakban: javítási útmutató) alapján javítja és értékeli. A javító tanár a 
kijavított vizsgafeladatokat a javasolt érdemjeggyel legkésőbb a szóbeli 
vizsgamegkezdése előtt átadja a vizsgabizottságnak. 
(5) Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsgafeladat javítási 
útmutatójától eltérően történt az értékelés, akkor a vizsgadolgozat 
eredményét saját hatáskörében, a javítási útmutató szerint állapítja meg. 
184/T. § Az oktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések megfeleltetését a 10.  melléklet határozza meg.” 
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A rendelet a következő 189. és 190. §-sal egészül ki: 
„189. § Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló esetében a szakértői 
bizottság szakértői véleményét a tankötelezettség megkezdésekor az 
óvoda az iskola számára, intézményváltáskor a gyermek, tanuló előző 
óvodája, iskolája az új óvoda, iskola számára megküldi. 

 Új rendelkezés. 

190. § A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló nevelése-oktatása 
esetében a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógus 
munkáltatója az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény 
írásbeli kérelmére, az Nkt. 65. § (5b) bekezdése szerinti célfeladatot 
állapíthat meg a pedagógus részére a nevelési-oktatási tevékenységnek 
az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény számára 
történő ellátására, ha a pedagógus a megfelelő szakképzettséggel 
rendelkezik és vállalja, hogy a célfeladatot az e rendeletben foglaltak 
szerint, az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény szakmai 
vezetése alatt, az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény 
alkalmazottaira vonatkozó szabályok betartásával végzi. A célfeladat 
megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, aki 
egyebekben a célfeladat ellátásával megegyező feladat-ellátási helyen 
végzi nevelési-oktatási feladatait. A célfeladatot vissza kell vonni, ha azt 
az egészségügyi intézmény vagy rehabilitációs intézmény írásban 
kezdeményezi.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 191/A. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Az oktatásért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter 
közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-
továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben 
folyó honvédelmi nevelési feladatok végrehajtását.” 

2021.09.01. Új rendelkezés. 

A 193. § a következő (20)-(22) bekezdéssel egészül ki: „(20) A 2020. 
évről a 2021. évre halasztott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések 
közül a pedagógus ellenőrzések a koronavírus-világjárvány elleni 

2021.09.01. Új rendelkezések. 
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hatályba 

lépés/határidő 
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védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel kihirdetett veszélyhelyzet 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) miatt nem kerülnek megszervezésre. 
(21) Azokat az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket, amelyeket 
a 146.  § (6) és (9) bekezdése és 147.  § (1) bekezdése alapján 2021-ben 
le kellett volna folytatni, de a veszélyhelyzet miatt elhalasztásra kerültek, 
a 2022/2023. tanítási év végéig kell lefolytatni.  
(22) Azon intézményvezető esetében, akinek a 2021. évben kinevezése 
negyedik évében került volna sor az ellenőrzésére, de arra 
a veszélyhelyzet miatt nem került sor, a 146. § (6) bekezdése nem 
alkalmazható.” 

A. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép: 

 
JEGYZÉK 
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és 
egészség- és munkavédelmi eszközeiről 

2021.09.01.   
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37  1.1. KIEGÉSZÍTŐ NEMZETISÉGI ÓVODA 

38  Helyiségek  Mennyiségi mutató  Megjegyzés 

39  csoportszoba  gyermekcsoportonként 1 
(Amennyiben a 
nemzetiségi óvodai 
nevelés többcélú 
intézmény 
intézményegységeként 
kerül megszervezésre, 
úgy az óvodai 
csoportszoba a többcélú 
intézmény egyéb 
helyiségeivel azonos 
épületben is lehet.) 

  

40  intézményvezetői és -
helyettesi iroda 

 kiegészítő nemzetiségi 
óvoda székhelyén 1 
(Amennyiben a 
nemzetiségi óvodai 
nevelés többcélú 
intézmény 
intézményegységeként 
kerül megszervezésre, 
úgy a többi 
intézményegységgel 
közös intézményvezetői 
és -helyettesi iroda is 
lehet.) 

  

A változás lényege: 
A kötelező (minimális) 
helyiségekről és egészség- és 
munkavédelmi eszközökről szóló 
jegyzék kiegészült a 
KIEGÉSZÍTŐ NEMZETISÉGI 
ÓVODÁ-ra vonatkozó résszel. 
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41  nevelőtestületi szoba  kiegészítő nemzetiségi 
óvoda székhelyén 1 
(Amennyiben a 
nemzetiségi óvodai 
nevelés többcélú 
intézmény 
intézményegységeként 
kerül megszervezésre, 
úgy a többi 
intézményegységgel 
közös nevelőtestületi 
szoba is lehet.) 

  

42  mosdó, WC  gyermekcsoportonként 1 
fiú, 1 lány, 1 személyzeti 
(Amennyiben a 
nemzetiségi óvodai 
nevelés többcélú 
intézmény 
intézményegységeként 
kerül megszervezésre, 
úgy a tanulói fiú, illetve 
lány mosdó és WC is 
használható e célból.) 

 Kivéve, ha rendelkezésre áll. 

43  gyermeköltöző  gyermekenként 1 fogas 
és cipőtároló 

  

 

4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK 

 4.1.1. ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 

 Mennyiségi mutató  Megjegyzés 

A változás lényege: 
A kötelező (minimális) 
helyiségekről és egészség- és 
munkavédelmi eszközökről szóló 
jegyzék kiegészült AZ EGYES 
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 létszámának 
figyelembevételével, az 
iskola munkarendje 
szerint az egyidejűleg 
megtartott egyéni és 
kiscsoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

 a fúvós és az ütőhangszerek, a jazz-zene és az elektroakusztikus 
oktatására használt helyiségek hangszigetelése, valamint az alapvető 
akusztikai szempontok figyelembevétele szükséges;  
100 tanulónként min. 4 terem 

 a csoport, illetve az 
együttesek létszámának 
figyelembevételével, az 
iskola munkarendje 
szerint az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

 a zenekar, kamarazene, énekkar helyiségei közös hasznosításúak is 
lehetnek; 
100 tanulónként min. 2 terem 

 iskolánként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

 figyelembe vehető más célra létesített (többcélú hasznosítás 
szempontjai szerint kialakított), nagyméretű terem is, amennyiben a 
hangversenyterem funkciójának megfelel 

 4.1.2. TÁNCMŰVÉSZET 
(balett, moderntánc, kortárstánc, néptánc, társastánc tanszak) 

 Mennyiségi mutató  Megjegyzés 

 a csoport, illetve az 
együttesek létszámának 
figyelembevételével, az 
iskola munkarendje 
szerint az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

 más művészeti ágakkal, tanszakokkal közös helyiségként is 
kialakítható, ha a tanulók és a csoportok száma azt lehetővé teszi 

MŰVÉSZETI ÁGAK, 
TANSZAKOK című résszel. 
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 iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

 figyelembe vehető más célra létesített, de funkciójának megfelelő, a 
többcélú hasznosítás szempontjai szerint kialakított nagyméretű terem 
is 

 iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 
nemenként 1 

  

 iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 
nemenként 1 

  

 iskolánként 1  jelmezek, viseletek számára 

 4.1.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 Mennyiségi mutató  Megjegyzés 

 a vizuális alapozó 
gyakorlatok, a vizuális 
alkotó gyakorlat, a 
grafika és festészet 
alapjai, a rajz-festés-
mintázás tantárgyak és a 
tanszaki 
műhelygyakorlat azonos 
teremben is 
megtarthatók. 

 szellőztethető, fűthető, megfelelő természetes és mesterséges 
fényviszonyt biztosító, sötétíthető, amelynek alapterülete tanulónként 
legalább 1,5-2 m2 

 4.1.4. SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

 Mennyiségi mutató  Megjegyzés 
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 a tanszakok és a 
tanulók számának 
figyelembevételével, az 
iskola munkarendje 
szerint az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

 helyiségeként is kialakítható, ha az funkciójának megfelelő, illetve a 
tanulók és a csoportok száma azt lehetővé teszi. Akadálymentes, 
szabad tér a tanulólétszámnak megfelelően, tanulónként legalább 3 
m2. A terem legyen jól szellőztethető, fűthető, sötétíthető, fa- vagy 
műanyag burkolatú padlózattal 

 a tanszakok és a 
tanulók számának 
figyelembevételével, az 
iskola munkarendje 
szerint, az egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

 bábművészeti tanszaknál 

 tanszakonként 1  tanszakok közös helyiségeként is kialakítható 

 4.1.5. CIRKUSZMŰVÉSZET 

 Mennyiségi mutató  Megjegyzés 

 a tanszakok és a 
tanulók számának 
figyelembevételével, az 
iskola munkarendje 
szerint az egyidejűleg 
megtartott egyéni és 
csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

 Akadálymentes, függesztési pontokkal rendelkező szabad tér a 
tanulólétszámnak megfelelően, tanulónként legalább 9 m2. A terem 
legyen jól szellőztethető, fűthető, fa- vagy műanyag sport burkolatú 
padlózattal.  

 tanszakonként 1  tanszakok közös helyiségeként is kialakítható 
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 iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 
nemenként 1 

  

 iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 
nemenként 1 

  

 

12  szertár, raktár 
(hangszertár, 
jelmeztár) 

 iskolán-
ként 1 

 Művészeti áganként biztonsági felszereléssel, a hangszerfaj- 
táknak, jelmezeknek, díszleteknek, színpadi és cirkuszművé- 
szeti kellékeknek, rekviziteknek, képző- és iparművészeti tár- 
gyaknak, anyagoknak biztonságos tárolására. 

 

Az ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA kiszolgáló helyiségeiről 
szóló rész 12. sora kiegészült a 
félkövérrel szedett szavakkal. 

 
A 9. melléklet helyébe a 2. melléklet lép: 
Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések 

2021.09.01. A szakgimnáziumban oktatható 
szakképesítéseket terjedelmi 
okokból nem ismertetjük. 

A rendelet a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki:  
Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok 
megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM 
rendelettel, 
a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, a 150/2012. (VII. 6.) Korm. 
rendelettel, a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
kiadott, az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó 
szakképesítések között 

2021.09.01. A mellékletet terjedelmi okokból 
nem ismertetjük. 

4. § (1) bekezdés i) pontjában az „iskola-egészségügyi ellátást biztosító” 
szövegrész helyébe 
az „iskola-egészségügyi ellátást, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek, tanuló egészségügyi 
ellátását biztosító” szöveg lép. 
 

2021.09.01. A változott teljes mondat: 
A nevelési-oktatási intézmény 
SZMSZ-ében kell meghatározni 
a külső kapcsolatok rendszerét, 
formáját és módját, beleértve a 
pedagógiai szakszolgálatokkal, a 
pedagógiai szakmai 
szolgálatokkal, a gyermekjóléti 
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szolgálattal, valamint az iskola-
egészségügyi ellátást, illetve a 
tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek, tanuló egészségügyi 
ellátását biztosító 
egészségügyi szolgáltatóval 
való kapcsolattartást. 

123. § (4) bekezdés 1.  pontjában az „egységes óvoda-bölcsőde” 
szövegrész helyébe az „óvoda-bölcsőde, kiegészítő nemzetiségi óvoda” 
szöveg lép. 

2021.09.01. A változás lényege: 
A köznevelési intézmények 
jogszabály szerinti megnevezés 
esetén az eddig egységes 
óvoda-bölcsőde elnevezés 
óvoda-bölcsőde elnevezésre 
változott, valamint kiegészült a 
kiegészítő nemzetiségi óvoda 
elnevezéssel. 

158. § (7) bekezdés c) pontjában az „a heti órakeret,” szövegrész 
helyébe az „a heti órakeret magyar nyelv és irodalom, valamint idegen 
nyelv óraszámával csökkentett számának” szöveg lép. 
 

2021.09.01. A változás lényege: 
A nyelvoktató nemzetiségi 
nevelés-oktatás fogalma a 
félkövérrel szedett résszel 
egészült ki: a hagyományos 
nyelvoktató nemzetiségi 
nevelés-oktatásban a tanítás 
nyelve a magyar nyelv, a 
nemzetiségi nyelv és irodalom és 
a népismeret tantárgyak 
oktatása folyik nemzetiségi 
nyelven; a bővített nyelvoktató 
nemzetiségi nevelésben-
oktatásban legalább három 
tantárgyat a nemzetiség nyelvén 
kell tanítani, a nemzetiségi nyelv 
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és irodalom, valamint a 
nemzetiségi nyelvű órák aránya 
a heti órakeret magyar nyelv és 
irodalom, valamint idegen 
nyelv óraszámával 
csökkentett számának legalább 
harmincöt százalékát teszik ki. 

158. § e) pontjában a „kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás” 
szövegrész helyébe a „kiegészítő 
nemzetiségi nyelvoktatás” szöveg lép. 
 

2021.09.01. A változás lényege: 
A kiegészítő nemzetiségi 
nevelés-oktatás elnevezés 
kiegészítő nemzetiségi 
nyelvoktatás elnevezésre 
változott. 

140. § (1) bekezdés a) pontjában a „május 31.” szövegrész helyébe az 
„augusztus 31.” szöveg lép. 

2021.09.01. A változás lényege: 
A tankötelezettség  
teljesítését a fejlesztő nevelés-
oktatásban az a gyermek 
kezdheti meg, aki hatodik 
életévét május augusztus 31. 
napjáig betölti. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 
12.) EMMI rendelet módosítása 

2021.09.01. A rendeletben számos, lényeges 
változás van, struktúrájában is 
megváltozott, terjedelmi okokból 
nem közöljük. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  
1.  § 3.  pont b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és a pont a következő bd) alponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában: 
gyógypedagógus szakképzettség: 

2021.09.01. A változás lényege: 
egyetemi szintű, mesterfokozatú 
gyógypedagógus 
szakképzettség kiegészült az 
okleveles logopédus 
szakképzettséggel. 
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egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus szakképzettség:) 
„bb) az okleveles gyógypedagógus, 
bc) a gyógypedagógia-tanár és 
bd) az okleveles logopédus” 
(szakképzettség,) 

A 11. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
(A járási szakértői bizottság feladata) 
„c) a korai fejlesztésre való jogosultság megállapítása vagy kizárása, és – 
ha a (2) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés 
c) pontja szerinti kiegészítő vizsgálat nem történt, vagy a kiegészítő 
vizsgálat sajátos nevelési igényt nem állapított 
meg – az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,” 

2022.01.01. A változás lényege: 
A járási szakértői bizottság 
feladata a korai fejlesztésre való 
jogosultság megállapítása vagy 
kizárása, és - ha megyei 
szakértői bizottsági vizsgálat 
nem történt, vagy az nem 
állapított meg sajátos nevelési 
igényt - az ehhez kapcsolódó 
felülvizsgálatok elvégzése. 

A 17. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Nem alkalmazható 
a) a nappali munkarend szerinti felnőttoktatásban tanuló személy 
vizsgálata alapján készített szakértői vélemény vonatkozásában az (1) 
bekezdés c), i) és l) pontja, valamint a 22. § (2)–(4) bekezdése, 
b) a nem nappali munkarend szerint folytatott felnőttoktatásban tanuló 
személy, valamint a felnőttképzésben részt vevő személy vizsgálata 
alapján készített szakértői vélemény vonatkozásában az (1) bekezdés c)–
i), k) és l) pontja, j) pont ja) alpontja, valamint a 22. § (2)–(4) bekezdése.” 

2022.01.01. A bekezdés e jogszabály 
alkalmazásának eltéréseit 
tartalmazza a felnőttoktatás 
keretében tanulók esetében. 

A 19. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki: 
(Ha a szülő nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, a 
szakértői véleményt a szakértői bizottság) 
„b) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása esetén 
a gyermeket, tanulót a vizsgálat 
időpontjában ellátó nevelési-oktatási vagy szakképző intézménynek,” 
(megküldi.) 

2022.01.01. Új rendelkezés. 
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A 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az Intézmények együttműködnek a nevelési-oktatási, illetve 
szakképző, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi és 
rehabilitációs intézmény, valamint a területileg illetékes gyámhatóság 
vezetőjével, alkalmazottaival a gyermekek, tanulók fejlődésének 
elősegítése, a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása, szükség esetén pedagógiai szakszolgálati 
ellátása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség és a sajátos 
nevelési igény feltárása céljából.” 

2021.09.01. A változott részek félkövérrel 
szedve. 

4. § (2a) bekezdésében a „tizennyolc hónapnál fiatalabb” szövegrész 
helyébe a „három évnél fiatalabb” szöveg, 

2022.01.01. A teljes, megváltozott mondat: 
A szakértői bizottság a 
tizennyolc hónapnál fiatalabb 
három évnél fiatalabb gyermek 
esetében szakértői véleményét a 
gyermek külön vizsgálata nélkül, 
a neonatológia, csecsemő és 
gyermek fül-orr-
gégegyógyászat, audiológia, 
szemész, ortopédia és 
traumatológia, gyermek- és 
ifjúságpszichiátria, fizikális 
medicina és rehabilitációs 
orvoslás, orvosi rehabilitáció 
csecsemő- és 
gyermekgyógyászat 
szakterületen, illetve gyermek-
neurológia szakorvos által 
felállított diagnosztikai vélemény 
és terápiás javaslat alapján is 
elkészítheti. 

A 12. § (2) bekezdés g) pontjában a „szakértői vélemény elkészítése” 
szövegrész helyébe a „szakértői vélemény elkészítése, valamint a megyei 

2021.09.01. A változás lényege: 
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szakértői bizottság előtt közvetlenül indított vizsgálatoknál a korai 
fejlesztésre és gondozásra való jogosultság, a sajátos nevelési igény, a 
beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy 
kizárása és az ehhez kapcsolódó szakértői vélemény elkészítése” szöveg 
lép. 

A megyei szakértői bizottság 
diagnosztikai feladatai 
kiegészültek a megyei szakértői 
bizottság előtt közvetlenül 
indított vizsgálatoknál a korai 
fejlesztésre és gondozásra való 
jogosultság, a sajátos nevelési 
igény, a beilleszkedési, a 
tanulási, a magatartási nehézség 
megállapítása vagy kizárása és 
az ehhez kapcsolódó szakértői 
vélemény elkészítésével. 

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 
11. § (3) bekezdésében a „2022. február 28-ig” szövegrész helyébe az „a 
2021/2022. tanévben a tanítási év végéig” szöveg lép. 

2021.09.01. A változás lényege: 
Az Oktatási Hivatal nem 2022. 
február 28-ig, hanem a 
2021/2022. tanévben a tanítási 
év végéig készíti el és hozza 
nyilvánosságra az OKM mérések 
elemzéseit. 

    

38/2021. (IX. 1.) 
EMMI rendelet a 
közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás-
egészségügyi 
előírásokról szóló 

 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és 
azt az Intézmény az étkezők – bölcsődékben, mini bölcsődékben, valamint 
nevelési-oktatási intézményekben a szülők – által is jól látható helyen 
kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez 
szükséges feltételek az Intézménynél rendelkezésre állnak. Diétás 
étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüggesztésétől el 
lehet tekinteni, ha annak elektronikus formában történő közzététele 
biztosított. A diétás étrendet tartalmazó étlapon a közzétételt követően 
végrehajtott módosításokat minden esetben a közzététellel megegyező 

2021.09.09. Új rendelkezések. 
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formában elérhetővé kell tenni azzal, hogy nevelési-oktatási intézmény 
házirendje a szülő, törvényes képviselő tájékoztatására további közvetlen 
értesítési formát is meghatározhat.” 

A 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve 
szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-
oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést 
igénylő személy számára az  állapotának megfelelő diétás étrendet kell 
biztosítani a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) 
bekezdésében foglaltak betartásával, figyelemmel az  étkezések 
szakorvos által meghatározottak szerinti időzítésére és az  étel dietetikus 
által meghatározott megfelelő adagolására, különös tekintettel a  
szénhidrátanyagcsere-rendellenességgel élő személyekre.” 

2021.09.09. 
 

A 15. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A nevelési-oktatási intézményben, amennyiben a közétkeztetés 
keretében nem biztosítható a gyermek és a tanuló diétás étkezése, – a 
szülő, más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján – a gyermek 
és a tanuló által az intézménybe bevitt, vagy a szülő, más törvényes 
képviselő által az intézménybe rendelt étel intézményben történő 
elfogyasztásának lehetővé tételével is biztosítható. Ennek érdekében a 
nevelési-oktatási intézmény vezetője köteles biztosítani a hűtés, a 
melegítés és a fogyasztás megfelelő feltételeit a hatályos jogszabályok és 
szakmai előírások betartásával.” 

2021.09.09. 
 

 
  

 

508/2021. (IX. 3.) 
Korm. rendelet a 
köznevelési feladat 
ellátásához 
kapcsolódó védelmi 

1. § (1) Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: 
EESZT) működtetője a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához 
szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a  köznevelési 
intézmény vezetőjének tájékoztatása, valamint a helyi szintű védelmi 
intézkedések meghatározása – céljából napi rendszerességgel az 

2021.09.04. Új rendelkezések a 
köznevelésben alkalmazottak 
COVID elleni oltottságára 
vonatkozó információk 
kezeléséről. 
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intézkedések 
veszélyhelyzeti 
szabályairól 

érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a 
(2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti, 
a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe 
tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: 
köznevelési szerv) számára az adat megismerhetővé tételének napján az 
oltottsággal vagy egyéb módon védettséggel rendelkező személyeknek a 
SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy a védettségi időtartamra 
vonatkozó adatát. 
(2) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel 
kell összevetni, amely csak azon érintettek védettségének ténye 
megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre 
vonatkozóan a köznevelési szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. 
évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti köznevelés 
információs rendszerében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet kezel. 
2. § (1) A SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges 
védelmi intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény 
vezetőjének tájékoztatása, valamint a helyi szintű védelmi intézkedések 
meghatározása – céljából a köznevelési intézmény a köznevelési szerv 
számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület alkalmazásával 
– átadja azon, a köznevelési intézménnyel 
a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) szerinti munkaviszonyban álló vagy 
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik a munkakörükbe tartozó – 
különösen az Nkt. szerintigazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő – 
feladatokat a köznevelési intézmény területén látják el. 
(2) Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti célból napi 
rendszerességgel az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének 
összevetése útján – a (3) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé 
teszi a köznevelési szerv számára az adat megismerhetővé tételének 
napján a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy a védettség 
időtartamára vonatkozó adatát. 
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(3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel 
kell összevetni, amely csak azon érintettek adatainak megismerhetőségét 
teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet a köznevelési intézmény a 
köznevelési szerv számára az  (1)  bekezdés szerinti módon és célból 
átadott. 
(4) A köznevelési szerv az (1) bekezdés szerint átadott adatokat – az (5) 
bekezdés szerinti kivétellel – a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli. 
(5) Az (1) bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, 
ha a köznevelési intézmény a köznevelési szervet arról értesíti, hogy az 
érintett már nem áll vele az Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az érintett a munkakörét a 
továbbiakban már nem a köznevelési intézmény területén látja el. 
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. 

    

2021. évi CII. 
törvény a 
koronavírus-
világjárvány elleni 
védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény 
módosításáról 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
5/A.  §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5/A. § Ez a törvény 2022. január 1-jén hatályát veszti. 
A 4/A.  §-ban az „a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját 
követő 15. napot megelőzően” szövegrész helyébe az „e törvény 
hatályvesztését megelőzően” szöveg lép. 

2021.09.28. 
 

A változás lényege: 
A vészhelyzet 2022.01.01-én 
szűnik meg. 

    

571/2021. (X. 6.) 
Korm. rendelet a 
Klebelsberg Képzési 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. 
rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2021.10.07. A változás lényege félkövér 
betűkkel jelölve. 
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Ösztöndíjról szóló 
52/2013. (II. 25.) 
Korm. rendelet 
módosításáról 

„11. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint 
köteles a Központ által megjelölt vagy a 13. § szerinti köznevelési 
intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni, és azt az ösztöndíjas 
szerződésben vállalt foglalkoztatás idejének megfelelő időtartamban 
fenntartani. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az ösztöndíjas nem követ el 
szerződésszegést, ha a Központ által felajánlott pedagógus munkakörre 
szóló foglalkoztatási jogviszonyt azért utasítja el, mert a felajánláskor vagy 
az annak időpontjától számított 30 napon belül az ösztöndíjprogramban a 
13. § alapján részt vevő köznevelési intézménnyel létesít foglalkoztatási 
jogviszonyt, vagy a felajánlás időpontjában ilyen jogviszonya áll fenn. Az 
ösztöndíjas a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződést vagy 
kinevezést és az annak megszüntetéséről szóló okiratot a Központnak az 
elutasító jognyilatkozattal egyidejűleg vagy a létrejöttét követően 
haladéktalanul köteles bemutatni.” 
A 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. § Az ösztöndíjprogramban a tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézményen kívül a miniszterhez intézett, részvételi 
szándékukat kifejező nyilatkozatuk alapján ellenérték fizetése nélkül 
részt vehetnek  
a) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által 
fenntartott felsőoktatási intézmény és a bevett egyházi felsőoktatási 
intézmény által fenntartott köznevelési intézmények és 
b) a bevett egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési 
intézmények.” 
A Rendelet a következő 16. §-sal egészül ki: 
„16.  § E rendeletnek a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. 
(II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 571/2021.  (X. 6.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 11. §-át és 13.  §-át a 
Mód.r. hatálybalépésekor hatályban lévő, az ösztöndíjas és a Központ által 
kötött ösztöndíjas szerződésekre, továbbá azokra a volt ösztöndíjasokra is 
alkalmazni kell, akik 2021. június 1-jét követően szerezték meg 
oklevelüket. Az ösztöndíjasnak a 13.  § szerinti köznevelési intézményben 
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történő munkavégzése az ösztöndíjszerződés szerződésszerű 
teljesítésének minősül.” 

 
Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

Felelős kiadó: 
Lerchné Forgács Marianna főosztályvezető 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A 
Telefon/Fax: (+36-96) 613-469 

E-mail: POKSalgotarjan@oh.gov.hu 


