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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

Megjelent : MK 187.szám 

A Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

 

 

MÓDOSÍTÓ MÓDOSÍTJA MÓDOSUL MAGYARÁZÓ HATÁLYOS 

A Kormány 275/2019. (XI. 

21.) Korm. rendelete az 

óvodába járással és 

tankötelezettséggel 

kapcsolatos egyes 

köznevelési tárgyú 

kormányrendeletek 

módosításáról 

 

1. A nemzeti 

köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 

módosítása 

 

1. §  A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

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

rendelet (a továbbiakban: R1.) 

IV/A. Fejezete a következő 

38/B. §-sal egészül ki: 

„38/B. § Az Nkt. 8. § (2) bekezdése 

szerinti felmentést engedélyező 

szerv a fővárosi és megyei 

kormányhivatal általános 

illetékességgel eljáró járási 

hivatala.” 

 
 
Az óvodaköteles gyermekek 
felmentését - annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben 

a gyermek a negyedik életévét 

betölti - óvodába járás alól a 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal általános 
illetékességgel eljáró járási 
hivatala végzi január 1-től. 

 
 
 
 
2020.január 1-
től 

2. § Az R1. 16/I. alcíme a 

következő 44. §-sal egészül ki: 
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„44. § (1) A 42. §-ban és 43. §-ban 
foglaltaktól eltérően az EMMI 
rendelet szerinti szakértői 
bizottságként eljáró Gyakorló 
Szakszolgálat szakértői 
véleményében foglaltakkal és 
eljárásával kapcsolatban a (2)–(5) 
bekezdés rendelkezései 
alkalmazandóak. 
(2)Az eljárást az a kormányhivatal 

folytatja le, amelynek a működési 

területén a Gyakorló 

Szakszolgálat vizsgálatát 

kezdeményező személy 

lakóhelye, ennek hiányában, vagy 

ha az nem állapítható meg, 

tartózkodási helye található. 

(3)A kormányhivatal az eljárása 

megindításáról nyolc napon belül 

értesíti a Gyakorló 

Szakszolgálatot. 

(4)A kormányhivatal eljárásában 

diagnosztikai kérdésekben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az óvodába járás alóli 
mentesítési kérelemmel 
kapcsolatos kormányhivatali 
eljárásrend szabályozása 
történik meg. 
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szakértőként – a kormányhivatal 

kirendelése alapján – a Gyakorló 

Szakszolgálat jár el azzal, hogy az 

eljárásban nem vehet részt az a 

szakértő, aki a Gyakorló 

Szakszolgálat részéről az 

eljárásban érintett szakértői 

vélemény elkészítésében részt 

vett.” 

  3. § Az R1. a következő V/A. 

Fejezettel egészül ki: 

„V/A. FEJEZET 

A TANKÖTELEZETTSÉG MEGKEZDÉSE 

ALÓLI FELMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 

HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

44/A. § (1) A (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel a tankötelezettség 
megkezdése alóli felmentéssel 
kapcsolatos hatósági eljárásban a 
Hivatal általi kirendelés esetén 
szakértőként az EMMI rendelet 
szerinti azon járási szakértői 
bizottság jár el, amelynek a működési 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tankötelezettség alóli 
felmentési  kérelemmel 
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területén a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában, vagy ha az nem 
állapítható meg, a gyermek 
tartózkodási helye található, vagy 
amelynek a területén a gyermek 
intézményes ellátásban részesül. 
 
(2)Ha a kérelem benyújtását 

megelőzően megállapításra került a 

sajátos nevelési igény ténye, akkor a 

hatósági eljárásban szakértőként az 

EMMI rendelet szerinti azon megyei 

szakértői bizottság jár el, amelynek a 

működési területén a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában vagy ha 

az nem állapítható meg, a gyermek 

tartózkodási helye található, vagy 

amelynek a területén a gyermek 

intézményes ellátásban részesül. 

(3)A hatósági eljárásban 

szakértőként az az EMMI rendelet 

szerinti mozgásszervi, érzékszervi 

(látási, hallási), illetve 

beszédfogyatékosság 

megállapítására jogosult szakértői 

kapcsolatos hatósági eljárásrend 
szabályozása történik meg. 
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bizottság jár el, amely a sajátos 

nevelési igény tényét a kérelem 

benyújtását megelőzően 

megállapította. 

 
44/B. § (1) A szakértői vizsgálat 
időpontjáról szóló értesítést a 
vizsgálat kezdeményezésére irányuló 
kérelem megérkezését követő naptól 
számított öt napon belül meg kell 
küldeni a szülőnek. A szakértői 
vizsgálat időpontját a szakértői 
bizottság a vizsgálat 
kezdeményezésére irányuló kérelem 
megérkezését követő naptól 
számított tizenöt napon belüli 
időpontra tűzi ki. 
 

(2)Ha a szülő a szakértői vizsgálat 

időpontjában önhibájából nem 

jelenik meg, további vizsgálati 

időpont biztosításának mellőzésével 

a szakértői bizottság a vizsgálat 

elmaradásáról és annak okáról 

értesíti a Hivatalt. 
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(3)Ha a szülő a szakértői vizsgálat 

időpontjában önhibáján kívül nem 

jelenik meg, további egy alkalommal 

kell számára vizsgálati időpontot 

biztosítani az elmulasztott vizsgálati 

időpontot követő naptól számított öt 

napon belüli időpontra. 

(4)A szakértőként kirendelt szakértői 

bizottság szakértői véleményét a 

Hivatal eljárásának megindításától 

számított 30 napon belül megküldi a 

Hivatalnak.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. § (1) Az R1. 

a) 38/A. § (1) bekezdés b) 

pontjában a „79. § (2) 

bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „79. § (2) és (6) 

bekezdésében” szöveg, 

 

 

 

 

(6)466 Ha a köznevelési feladatokat ellátó 

hatóság a hatósági ellenőrzés során 

feltárja, hogy a nevelési-oktatási 

intézmény a felvételi, átvételi kérelem 

elbírálása során megsértette az egyenlő 

bánásmód követelményét, az érintett 

szülő kérelmére megállapítja az óvodai 

felvétel, a tanulói jogviszony, a 

kollégiumi tagsági viszony létrejöttét. A 

köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

akkor hozhat határozatot a felvételi, 

átvételi kérelem tárgyában, ha a kérelem 

benyújtásától számítva kevesebb, mint 

százötven nap telt el. A köznevelési 

feladatokat ellátó hatóság határozatát az 
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b) 38/A. § (1) bekezdés c) 

pontjában a „45. § (2), (8)–(10) 

bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „45. § (9) 

bekezdésében” szöveg 

 

 

c) 43. § (6) bekezdésében az „a 

Gyakorló Szakszolgálat” 

osztály, csoport maximális 

létszámhatárokat megállapító 

rendelkezésekre és az iskolai felvételi 

arányokra vonatkozó rendelkezésekre 

tekintet nélkül végre kell hajtani. A 

köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

mindaddig, amíg az érintett gyermek, 

tanuló az adott nevelési-oktatási 

intézménnyel óvodai felvételi 

jogviszonyban, tanulói jogviszonyban, 

kollégiumi tagsági viszonyban áll, 

szükség szerint, de minden nevelési, 

tanítási évben legalább egy alkalommal 

meggyőződik arról, hogy sérült-e az 

egyenlő bánásmód követelménye a 

nevelési-oktatási intézményben. 
 
 
 A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes köznevelési feladatot ellátó 

hatóság ellátja a tanköteles tanuló 

igazolatlan mulasztása esetén a törvény 

vagy kormányrendelet által feladat- és 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

 
 
 
A járási hivatal határozata ellen 

benyújtott fellebbezés alapján induló 

eljárásban a kormányhivatal 
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szövegrész helyébe az „az ELTE 

Gyakorló Országos Pedagógiai 

Szkaszolgálat” szöveg lép. 

 

 

(2) Az R1. 

a) 41. § (2) bekezdés f) pontjában 

a „vonatkozó jogszabályok 

szerinti kötelező (minimális) 

eszköz- és felszerelési 

jegyzékben” szövegrész 

helyébe a „kötelező (minimális) 

helyiség- és eszközjegyzékben, 

valamint a kötelező  

(minimális) felszerelési 

jegyzékben” szöveg, 

 

 

 

 

 

kirendelésére diagnosztikai 

kérdésekben szakértőként az ELTE 
Gyakorló Országos Pedagógiai 
Szkaszolgálat jár el. 
 
 
A működési engedély iránti 

kérelemhez csatolni kell f) a 

székhelyre és valamennyi 

telephelyre vonatkozóan külön-

külön a tárgyi feltételek meglétét 

igazoló tételes jegyzéket a 

vonatkozó jogszabályok szerinti 

kötelező (minimális) helyiség- és 

eszközjegyzékben, valamint a 

kötelező  (minimális) felszerelési 

jegyzékben meghatározottak szerint 

elkészítve, külön feltüntetve a 

testnevelési és a gyakorlati 

foglalkozások megtartását szolgáló 

helyiségeket , valamint a fenntartó 

nyilatkozatát arról, hogy a működés 

megkezdéséhez, a munkához 

szükséges, jogszabályban 

meghatározott tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak vagy 
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b) 43. § (6) bekezdésében az „az 

ELTE Gyakorló Országos 

Pedagógiai Szakszolgálat” 

szövegrész helyébe az „az ELTE 

Gyakorló Országos Pedagógiai 

Szakszolgálat (a továbbiakban: 

Gyakorló Szakszolgálat)” 

szöveg lép. 

fokozatosan megteremthetők, 

felmenő rendszerben történő 

oktatásszervezés esetén az eszközök 

és felszerelések beszerzésének 

ütemtervét, szakképző iskola esetén 

a gyakorlati képzésre vonatkozó 

felszerelési jegyzéket, 
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 2. Az Oktatási Hivatalról 
szóló 121/2013. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 
módosítása 
 

5. §  Az Oktatási Hivatalról 

szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 3. alcíme a következő 

15/E. és 15/F. §-sal egészül ki:  

„15/E. § A Hivatal ellátja az 

Nkt. 45. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatokat. 

 

15/F. § A Hivatal vezeti az óvodai 

nevelésben részvételre 

kötelezettek és a tankötelesek 

nyilvántartását.” 

 

 

Az OH látja el a tankötelezettség 

megkezdésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

 

 

 

 

Az OH vezeti az óvodai 

nevelésben részvételre 

kötelezetteket ( a 3. életévet 

aug.31-ig betöltött gyermekeket) 

és a tanköteles korú ( 6 évet 

aug.31-ig betöltött) gyermekek 

nyilvántartását. 
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3. A pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló  1992. évi 
XXXIII. törvény közne-
velési intézményekben 
történő végrehajtásáról 
szóló  326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 
módosítása 
 

7. § 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) 2. § (2) bekezdésében az „a két 

évből” szövegrész helyébe az „az 

egy vagy két évből” szöveg, 

 

 

b)6. § (3) bekezdésében a „két év” 

szövegrész helyébe az „egy vagy 

két év” szöveg, 

 

 

 

 

 

A korábbi módosítás pontosítása 

történt meg. Az osztatlan 

tanárképzésben végzett 

pedagógus esetében az egy év 

gyakornoki időbe a 

foglalkoztatási jogviszony 

létesítése előtt megszerzett 

szakmai gyakorlat idejét be kell 

számítani azzal, hogy 

gyakornoki időként az egy  évből 

hátra levő időt kell a 

kinevezésben, a 

munkaszerződésben rögzíteni.  

 
 
Ha az osztatlan tanárképzésben 

végzett pedagógus a pedagógus-

munkakörre foglalkoztatási 

jogviszonyt létesít és nem 

rendelkezik egy  év szakmai 

gyakorlattal, de bármely más 

munkakörben, vagy részben az 

(1) és (2) bekezdésben foglalt 

jogviszonyban, részben más 

munkakörben szerzett legalább 

hat év munkaviszony jellegű 
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c)4. mellékletében foglalt táblázat 

B:11 mezőjében az „az önálló 

helyváltoztatásra képtelen testi 

fogyatékos, az autista és a 

halmozottan fogyatékos 

tanulókat” szövegrész helyébe az 

„a mozgásszervi fogyatékos, az 

autizmus spektrum zavarral 

küzdő, a halmozottan fogyatékos, 

illetve súlyosan és halmozottan 

fogyatékos tanulókat” szöveg lép. 

jogviszonnyal rendelkezik, 

mentesül az előmeneteli rendszer 

gyakornoki szakasza 

követelményeinek teljesítése alól 

és a Pedagógus I. fokozatba kerül 

besorolásra. 

 
1 fő gyermek- és ifjúságvédelmi 

felügyelő vagy gyógypedagógiai 

asszisztenst kell biztosítani a 

siket, a vak, a középsúlyos 

értelmi fogyatékos, a 

mozgásszervi fogyatékos, az 

autizmus spektrum zavarral 

küzdő, a halmozottan 

fogyatékos, illetve súlyosan és 

halmozottan fogyatékos 

tanulókat, az autista és a 

halmozottan fogyatékos 

tanulókat nevelő és oktató 

iskolában és kollégiumban hat 

tanulónként. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020.január 1-
től 
 
 

MÓDOSÍTÓ MÓDOSÍTJA MÓDOSUL MAGYARÁZÓ HATÁLYOS 

http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/
http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/


Készítette: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügyigazgatási szakértő 30/847 3373 
http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/ 
 

Készítette: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügyigazgatási szakértő 30/847 3373 
http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/ 

 

 

 

 
 

 4. Az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

8. §   Az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 

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

rendelet 5. § (2) bekezdés 20. 

pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdésben 
meghatározott feladatai ellátása 
során a Klebelsberg Központ] 
„20. kizárólagos joggal ellátja a 

tankerületi központok által 

használt egységes informatikai 

rendszerek, elektronikus 

adatbázisok és alkalmazások 

üzemeltetésével és informatikai 

fejlesztésével kapcsolatos 

feladatokat, valamint ezen 

adatbázisok, rendszerek 

 
 
 
Változás a jogszabályban: 
valamint ezen adatbázisok, 
rendszerek adatkezelésével 
kapcsolatos adatfeldolgozói 
feladatokat,” 
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adatkezelésével kapcsolatos 

adatfeldolgozói feladatokat,” 

 

Hatályba lépés:  9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba. 

  (2) A 2. § és a 4. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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A Kormány 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete 
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 

 
MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTÓ MAGYARÁZÓ HATÁLYOS 

 

 

Az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának 
kiadásáról szóló  100/1997. 
(VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása 

 

1. §   Az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. 

§ (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép, és a § 

a következő (3a) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(3) Előrehozott érettségi vizsga a 
tanulói jogviszony fennállása alatt, 
az érettségi bizonyítvány 
megszerzése előtt egyes érettségi 
vizsgatárgyból első alkalommal 
letett érettségi vizsga, amely 
letehető 
a) 12. § (1) bekezdésében 

meghatározott idegen nyelvekből, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói 

jogviszony fennállása alatt, az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtt egyes 

érettségi vizsgatárgyból első alkalommal 

letett érettségi vizsga, amely letehető a 

magyarországi középiskolában tanított 

nyelvekből kizárólag a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezését megelőző 

első vagy második tanév 

vizsgaidőszakaiban, valamint olyan érettségi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.november 29-tól ( a 
kihirdetést követő 
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kizárólag a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezését 

megelőző első vagy második tanév 

vizsgaidőszakaiban, továbbá 

b)olyan érettségi vizsgatárgyból, 

amelyeknél a tanuló számára az 

adott vizsgatárgy vizsgájára való 

jelentkezés feltételeinek 

teljesítéséhez szükséges tantárgy, 

tantárgyak tanítása a középiskola 

helyi tanterve szerint a középiskolai 

tanulmányok befejezését megelőző 

tanévek valamelyikében lezárul, az 

adott tanév sikeres befejezését 

követő első vizsgaidőszakban. 

 

(3a) Előrehozott érettségi vizsga a 
12. § (15) és (16) bekezdésében 
meghatározott vizsga is.” 

vizsgatárgyból amelyeknél a tantárgy, 

tantárgyak tanítása a középiskola helyi 

tanterve szerint a középiskolai tanulmányok 

befejezését megelőző tanévek valamelyikében 

lezárul, az adott tanév sikeres befejezését 

követő első vizsgaidőszakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(15)63 Ha a tanuló a középiskola utolsó 

évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, az 

adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló 

érettségi vizsgát nem tehet. A tanuló kérelmére a 

rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott 

érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni 

bármely érettségi vizsgatárgyból, amelyből 
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jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a 

vizsgajelentkezéseket, amelyekre a tanuló nem 

jogosult, az igazgató törli.  

 

(16)65 Előrehozott érettségi vizsgára 

kormányhivatalnál jelentkezhet bármely érettségi 

vizsgatárgyból a május–júniusi vizsgaidőszak 

vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem 

benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi 
rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja 

tanulmányait. A vizsgára bocsátáskor nem kell 

vizsgálni az (1) bekezdésben meghatározott 

feltételek meglétét, azonban a sikeres érettségi 
vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a középiskolai 

végzettséget tanúsító okirattal együtt 

alkalmazható. 

 

 
 

 2.§  (1) Az R1. 

a)11. § (2) bekezdés b) pontjában az 

„a rendes” szövegrész helyébe az „a 

rendes, az előrehozott” szöveg, 

 

 

b)12. § (7) bekezdésében az 

„igazolni is tudja” szövegrész 

Vizsgaidőszakok: Október–november 

hónapban a Hivatal, valamint a 

kormányhivatal és a kijelölt középiskolák 

részére a rendes, az előrehozott,  a kiegészítő, 

a szintemelő, az ismétlő, a pótló és a javító 

érettségi vizsga.  

 

A tanuló igazolni is tudja, előrehozott 

vizsgára való jelentkezés esetén emellett 

igazolnia kell a középiskolai tanulmányok 
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helyébe az „igazolni is tudja, 

előrehozott vizsgára való 

jelentkezés esetén emellett 

igazolnia kell a 9. § (3) 

bekezdésében szabályozott 

feltételeknek való megfelelést is” 

szöveg, 

 

c)12. § (8) bekezdésében a „vagy 

elektronikusan is” szövegrész 

helyébe a „vagy írásbelinek 

minősülő elektronikus 

kapcsolattartás útján is” szöveg lép. 

 

 (2) Az R1. 12. § (9) bekezdésében a 

„szakorvos által kiállított 

igazolással” szövegrész helyébe a 

„külön jogszabályban 

meghatározott szakértői bizottság 

szakértői véleményével” szöveg 

lép. 

teljes befejezését megelőző első vagy második 

tanév május–júniusi vizsgaidőszakában első 

alkalommal tesz le érettségi vizsgát. 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz 

személyesen, postai úton tértivevényes 

küldeményben vagy vagy írásbelinek 

minősülő elektronikus kapcsolattartás 

útján  is be lehet nyújtani 

 

 

A vizsgázó, ha rendes érettségi vizsgáját 

középiskolai tanulmányainak teljes befejezése 

után, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és a 

tanulói jogviszony megszűnése után 

következik be olyan állapot, amely alapján az 

Nkt. 4. § 25. pontjában felsorolt sajátos 

nevelési igény megállapításának lenne helye, 

az e bekezdésben és a (6)–(7) bekezdésében 

foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.november 29-tól ( a 
kihirdetést követő 
nyolcadik napon) 
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 hogy a fogyatékosság fennállását külön 

jogszabályban meghatározott szakértői 

bizottság szakértői véleményével kell 

bizonyítani. 

 3. §   Hatályát veszi az R1. 

a)12. § (16) bekezdésében az „a 

május–júniusi vizsgaidőszak 

vonatkozásában” szövegrész, 

 

b)45. § (4) bekezdésében, 54. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 54. § (2) 

bekezdés a) pontjában, 54. § (3) 

bekezdés a) pontjában és 54. § (4) 

bekezdésében az „a részletes 

követelményekben meghatározott 

módon,” szövegrész, 

c)45. § (5) bekezdés a) és b) 

pontjában az „a részletes 

követelményekben meghatározott 

módon” szövegrész, 

d)54. § (5) bekezdés a) és b) 

pontjában az „a részletes 

Már nem csak a május-júniusi 

vizsgaidőszakra ,hanem a október-novemberi 

vizsgaidőszakban  is lehet előrehozott 

érettségi vizsga. Az előrehozott érettségi 

vizsgára kormányhivatalnál jelentkezhet 

bármely érettségi vizsgatárgyból a vizsgázó. 

 

 

 

A szabályozásból a vizsgákra vonatkozóan 

kimarad a részletes követelményekben 

meghatározott módon szövegrész. 
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követelményekben meghatározott 

módon” szövegrész. 

 

MÓDOSÍTÓ MÓDOSÍTJA MÓDOSUL MAGYARÁZÓ 

2. A pedagógus-
továbbképzésről, a 
pedagógus-szakvizsgáról, 
valamint a 
továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet módosítása 

 

4. §  Hatályát veszti a pedagógus-
továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 
szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet  

a) 7. § (4) bekezdése, 
 
 
 
 
b) 18. § (3) bekezdése. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nem kell kiderülni a továbbképzési 

kérelemből. hogy a továbbképzés 

ismeretanyaga kötődik valamely valláshoz, 

világnézethez. 

 

 Az engedély kiadásával összefüggő eljárás 

megindítója által befizetett igazgatási 

szolgáltatási díj már nem a Hivatal bevétele. 
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3. A nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról szóló  

5. §  A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 

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

rendelet (a továbbiakban: R2.) 
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229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

37/D. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Új köznevelési intézmény, új 

feladatellátási hely alapításával, 

köznevelési intézmény 

szüneteltetést követő 

újraindításával, új köznevelési 

alapfeladat ellátásával összefüggő 

kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, 

év közben létesített óvoda, 

kollégium, pedagógiai szakszolgálat 

esetén a működés megkezdését 

követő tizenötödik napig lehet 

benyújtani. E határidő elmulasztása 

jogvesztő.” 

6.§   Hatályát veszti az R2. 26/A. 

§ (6) bekezdése. 

 

 

 

 

 

Kikerült az átvétel szó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályát veszti vagyis ezt nem kell 

elvégezni a Hivatalnak. 
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4. A pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési 
intézmények-ben történő 
végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet módosítása 
 

7. §  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 

továbbiakban: Ép. r.) 6. §-a 

következő (2a) bekezdéssel egészül 

ki: 

 

„(2a) A bölcsődében, mini 

bölcsődében pedagógus 

munkakörben középfokú 

végzettséggel foglalkoztatott 

személyt, aki foglalkoztatási 

jogviszonya fennállása alatt a 

munkakörének betöltéséhez 

szükséges alap- vagy 

mesterfokozatot szerez, ha a (2) 

bekezdés szerinti munkakörben 

A bölcsődében, mini bölcsődében 
pedagógus munkakörben középfokú 
végzettséggel foglalkoztatott személyt, aki 
foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt a 
munkakörének betöltéséhez szükséges alap- 
vagy mesterfokozatot szerez, ha a család-, 

gyermek- és ifjúságvédelem területén 

egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött 

szakmai munkakörben, vezető 

beosztásban, a szociális-képzést folytató 

felsőoktatási intézményben folytatott 

oktatói, terepkoordinátori tevékenységgel 

összefüggő munkakörben, vagy 

a gyermekek és az ifjúság védelméért 

felelős miniszter igazolása alapján 

közszolgálati jogviszony keretében a 

gyermek- és ifjúságvédelem országos 

irányításával összefüggő munkakörben 

legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett, 

Pedagógus I. fokozatba, két évnél kevesebb 

szakmai gyakorlat esetén Gyakornok 

fokozatba 

kell sorolni. 
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a)legalább két év szakmai 

gyakorlatot szerzett, Pedagógus I. 

fokozatba, 

b)két évnél kevesebb szakmai 

gyakorlat esetén Gyakornok 

fokozatba kell sorolni.” 
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 8. §   Az Ép. r. 8. § (5) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(5) A Mesterpedagógusnak – kivéve 

az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben, a pedagógusok 

minősítő vizsgáján vagy minősítési 

eljárásában szakértőként részt vevő, 

szaktanácsadói vagy pedagógiai-

szakmai szolgáltatási feladatot ellátó 

pedagógust – és a Kutatótanár 

fokozatot szerzett pedagógusnak a 

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 

fokozatba sorolásától számított 

ötödik naptári évben – az adott 

fokozatba sorolás megtartása 

érdekében – a Mesterpedagógus, 

illetve Kutatótanár pályázatát meg 

kell újítania. A megújítás keretében 

a pedagógusnak a pályázata 

megvalósulását kell értékelnie, 

továbbá az előző Mesterpedagógus 

 

Mivel a Kutatótanárok 2020. június 30-tól már 

nem vehetnek részt a az országos pedagógiai-
szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok 
minősítő vizsgáján vagy minősítési 
eljárásában szakértőként részt vevő, 
szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai 
szolgáltatási feladatot ellátó pedagógusként, 
így ők mind meg kell újítsák a programjukat. 
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vagy Kutatótanár fokozatba sorolás 

megszűnését követő időszakra 

szóló öt év Mester- vagy 

Kutatóprogramját bemutatnia.” 

 

 9. §   Az Ép. r. 16. § (2) 

bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult 

az a pedagógus, aki általános vagy 

középfokú iskolában osztályfőnöki 

feladatot, kollégiumban önálló 

tanulócsoport-vezetői feladatot, 

alapfokú művészeti iskolában 

tanszakvezetői feladatot lát el.” 

 

 

 

 

 

 

Az alapfokú művészeti iskolában a 

tanszakvezető osztályfőnöki pótlékot kap a 

munkaközösség-vezetői pótlék  helyett. 

 
 
 
 
2019.november 29-tól ( a 
kihirdetést követő 
nyolcadik napon) 

 10.§   Az Ép. r. 35. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
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„(4) A pedagógus-szakvizsgával 

egyenértékű a munkakör 

ellátásához szükséges végzettséghez 

és szakképzettséghez kapcsolódó 

szakterületen szerzett tudományos 

fokozat, valamint a doktori 

cselekmény alapján szerzett 

doktori cím. A pedagógus-

szakvizsgával egyenértékű, továbbá 

a) a klinikai, a pedagógiai, az 

óvoda- és iskola-, a 

neuropszichológiai, a tanácsadó 

szakpszichológusi, 

b) a fogyatékosság típusának 

megfelelő szakorvos, 

c) a gyermek- és ifjúsági 

pszichiátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat vagy 

gyermekneurológia szakorvos, 

d) d) a szociális szakvizsga.” 

Pedagógus szakvizsgával egyénétékű  a 

doktori cselekmény alapján szerzett doktori 

cím is, az óvoda-és iskola-a 

neuropszichológiai, a gyermek- és ifjúsági 

pszichiátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia 

szakorvos végzettség. 
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 10. §   Az Ép. r. a következő 39/P. 

§-sal egészül ki: 

„39/P. § E rendeletnek az egyes 
köznevelési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
szóló 278/2019. (XI. 21.) Korm. 
rendelettel megállapított 6. § (1) 
bekezdés g) pontjának 
hatálybalépését követő két hónapon 
belül a munkáltató felülvizsgálja a 
pedagógus szakmai gyakorlatát. Ha 
e felülvizsgálat értelmében az 
ismételten megállapított szakmai 
gyakorlat alapján a minősítő vizsga 
vagy a kötelező minősítési eljárás 
időpontja a korábban megállapított 
időponthoz képest több mint egy 
évvel korábbi időpontra esne, a 
pedagógus választhat, hogy az 
újonnan megállapított vagy az 
eredeti időpontban kíván-e a 
minősítésben részt venni. Ha erről a 
pedagógus a munkáltató 

A magasabb fokozatba történő előrelépéshez 

és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges 

szakmai gyakorlatnak kell elfogadni  az 

állami szolgálati jogviszony, kormányzati 

szolgálati jogviszony vagy a közszolgálati 
jogviszony (a továbbiakban együtt: 
közszolgálati jogviszony) keretében a 

köznevelés vagy az iskolai rendszerű 
szakképzés országos irányításával eltöltött 

jogszerű foglalkoztatás idejét. Azoknak a 

pedagógusoknak, akiknek szakmai gyakorlati 

idejébe a fentebb felsorolt jogviszonyok 

beszámítanak január 29-ig felül kell vizsgálni 

a szakmai gyakorlati idejüket Ha a 

felülvizsgálat alapján a megállapított szakmai 
gyakorlat alapján a minősítő vizsga vagy a 
kötelező minősítési eljárás időpontja a 
korábban megállapított időponthoz képest 
több mint egy évvel korábbi időpontra esne, 
a pedagógus választhat, hogy az újonnan 
megállapított vagy az eredeti időpontban 
kíván-e a minősítésben részt venni. Ha erről a 
pedagógus a munkáltató felszólítására 15 
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felszólítására 15 napon belül írásban 
nem nyilatkozik, a minősítés 
időpontja nem változik.” 

 

napon belül írásban nem nyilatkozik, a 
minősítés időpontja nem változik 

 11. §   Az Ép. r. a következő 39/Q. 

§-sal egészül ki: 

12. „39/Q. § A 2020. június 30-tól 

Kutatótanár fokozatba sorolt 

pedagógusok pedagógiai-

szakmai ellenőrzési és 

pedagógusminősítési szakértői, 

illetve szaktanácsadói 

feladatokat nem látnak el.” 

 

 

 

 

 

2020. június 30-tól Kutatótanár fokozatba 
sorolt pedagógusok pedagógiai-szakmai 
ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, 
illetve szaktanácsadói feladatokat nem látnak 
el 

 
 
 
2019.november 29-tól ( a 
kihirdetést követő 
nyolcadik napon) 
 

 13. §   Az Ép. r. 

a) 6. § (1) bekezdés g) 

pontjában az „a közszolgálati 

jogviszony keretében” szövegrész 

helyébe az „a közszolgálati 

jogviszony (a továbbiakban együtt: 

 

 

 

 

A magasabb fokozatba történő előrelépéshez 

és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges 

szakmai gyakorlatnak kell elfogadni  az 
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közszolgálati jogviszony) keretében” 

szöveg, 

b) 6. § (1) bekezdés g) 

pontjában a „köznevelés országos 

irányításával” szövegrész helyébe a 

„köznevelés vagy az iskolai 

rendszerű szakképzés országos 

irányításával” szöveg, 

 

c)12.  § (2) bekezdésében  a 

„Kutatóprogram módosítására 

irányuló  eljárás” szövegrész 

 helyébe a „Kutatóprogram 

megújítására vagy módosítására 

irányuló eljárás” szöveg lép. 

 

állami szolgálati jogviszony, kormányzati 

szolgálati jogviszony vagy a közszolgálati 
jogviszony (a továbbiakban együtt: 
közszolgálati jogviszony) keretében a 

köznevelés vagy az iskolai rendszerű szak-
képzés országos irányításával eltöltött 

jogszerű foglalkoztatás idejét. 

 

 

 

 

 

 

A Kutatóprogramot 2020.június 30-tól nem 

csak módosítani, hanem megújítani is kell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.november 29-tól ( a 
kihirdetést követő 
nyolcadik napon) 

 14. §  (1) Hatályukat vesztik az Ép. 

r. 16. § (3) bekezdésében a 

„tanszakvezetői,” szövegrészek. 

 

 

A munkaközösség-vezetői pótlékra már nem 

lesz jogosult a tanszakvezető, mivel 

osztályfőnöki pótlékot kap. 
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15. § 

 (2) Hatályát veszti az Ép. r. 
a) 36. § (8), (11) és (12) bekezdése, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEM LESZ ÉRVÉNYES MÁR 
(8)204 A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy 

Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt 

vehet a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a 

pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési 

eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói 

feladatok ellátásában, feltéve, hogy a (6) bekezdésben 

foglalt feltételeknek megfelel. Az a pedagógus, aki nem 

rendelkezik a (6) bekezdés a) pontjában előírt tizennégy 

év szakmai gyakorlattal, de szerepel a szaktanácsadói 

névjegyzéken, 2015. december 31-ig részt vehet a 

szaktanácsadói feladatok ellátásában. A szakértői vagy 

szaktanácsadói feladatokat e bekezdés alapján ellátó 

pedagógusra is alkalmazni kell a 12/A. §-ban, valamint 

a 17/A. § (1) és (8) bekezdésében foglaltakat. 

(11)206 A 2015. év során megvalósuló minősítő 

vizsgák és minősítési eljárások esetében az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott 

foglalkozások tapasztalatainak és az összegző 

értékelésnek az áttekintése, értékelése, valamint az 

önértékelés megismerése nem képezi részét a pedagógus 

értékelésének. 

(12)207 2015. évben az a pedagógus, aki legkésőbb a 

minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig 

tizennégy év szakmai gyakorlatot szerzett és 

a) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, 

kezdeményezheti a Mesterpedagógus; 

b) a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez 

és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett 

tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után 
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b) 37. § (1b) bekezdésében az „egy 

éven belül két alkalommal” 

szövegrész, 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 39/A. §-a, 

 

 

 

d) 39/B. § (2) bekezdése, 

 
 

szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr.univ.) 

rendelkezik és rendszeres szakmai publikációs 

tevékenységet folytat, kezdeményezheti a Kutatótanár 

fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési 

eljárást. 

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 

Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és 

TÁMOP-3.1.15. kiemelt projekt keretében 

próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési 

eljárásban sikeresen részt vett  

Mesterpedagógus fokozatba besorolt 

pedagógus ha neki felróható okból nem tesz 

eleget a az OH által meghatározott (szakértő, 

tanfelügyelő, szaktanácsadó, előadó ) 

feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek, a 

megbízója a felróható ok megjelölésével 

értesíti erről a pedagógus munkáltatóját. A 

munkáltató a pedagógus Mesterpedagógus 

besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha 

az értesítésben foglaltakat megalapozottnak 

találja. 
 

 

2014-2015-re vonatkozó szabályozás 

hatálytalanítása. 
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e) 39/I. § (1) bekezdése. 

 

2014-2015-re vonatkozó szabályozás 

hatálytalanítása. 

 

2016-re vonatkozó szabályozás 

hatálytalanítása. 

5. Az állami köznevelési 
közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő 
szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 
134/2016. (VI. 10.) Korm. 
rendelet módosítása 

 

15. §  Hatályát veszti az állami 

köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő 

szervekről, valamint a Klebelsberg 

Központról szóló 134/2016. (VI. 

10.) Korm. rendelet 3/A. §-a. 

 

Hatályát veszti: 3/A. §8 (1) A tankerületi központ 

hazai vagy európai uniós forrásból származó 

költségvetési támogatásból megvalósított hatósági 

engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött, építési 

vagy bontási tevékenységet is tartalmazó, építési 

beruházással kapcsolatos 

a) tervezési, 

b) műszaki engedélyezési, 

c) kivitelezési, 

d) műszaki ellenőrzési 

feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 

Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság) bevonásával látja el. 

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

vonatkozásában a tankerületi központ mint ajánlatkérő 

meghatalmazása alapján közfeladatként térítésmentesen 

beszerzési, közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, 

amely alapján a tankerületi központ jogosult az eljárás 

nyertes ajánlattevőjével szerződni. 

(3) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerint 

jogosult a Társaság bevonására az (1) bekezdésben nem 

meghatározott építési tevékenység esetén is. 

(4) A Társaság (2) bekezdés szerinti feladatainak 

ellátásához szükséges forrást az oktatásért felelős 
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miniszter által vezetett minisztérium és a 

Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetéből 

kell biztosítani. 

 

6. Záró rendelkezések 
16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 
(2) A 7. § 2020. január 1-jén lép hatályba. 

(3) A 2. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 
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