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A Kormány 

 

.../2017. (…) Korm. rendelete  
 

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

 

A Kormány 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) j) k), l, n) és x) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében,    

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

1. § 

 

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

továbbiakban: R1.) 12. § (9) bekezdésében az „Az elfogadott jelentkezést” szövegrész 

helyébe az „A kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a 

kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában másodfokon a Hivatal jár el. Az igazgató 

által elfogadott jelentkezést” szövegrész lép. 

 

2. § 

 

Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI 

VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÁRSADALOMISMERET 

ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím EMELT SZINT pontja a 

4.2. Kultúra és globalizáció alpontjában az „A gender-elmélet és annak kritikája.” szövegrész. 

 

 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

3. § 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

 

„(1) Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési intézmény képviseletére 

jogosult személy, a közigazgatási szerv képviselője és a jegyző (a továbbiakban együtt: 

adatszolgáltató) a hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerekbe, a biztosított 

jogosultság alapján a webes alapú rendszerbe történő bejelentkezést követően elektronikusan 

küldi meg. Az adatokat az adott szakrendszer által elvárt szerkezetben és tartalommal kell 

rögzíteni.” 

 

4. § 
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Az R2. 37/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A fenntartó a minősített pedagógusok tárgyévi foglalkoztatotti létszámának változása 

miatt bekövetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó bejelentést köznevelési 

intézményenkénti, előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban október 

31-éig kezdeményezi.” 

 

5. § 

 

Az R2. 8. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„8. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv 

 

„21. § (1) A települési önkormányzat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített helyi esélyegyenlőségi 

programját megküldi az elkészítése évének március 1-jéig a település szerint illetékes 

tankerületi központnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak. 

(2) A tankerületi központ az (1) bekezdésben foglalt esélyegyenlőségi programot is 

figyelembe véve meghatározza a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az 

állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, amelyet április 15-éig megküld a 

Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ). 

(3) Az oktatási központ a tankerületi esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltakra is 

figyelemmel határozza meg a területi köznevelési feladatellátás megszervezésének irányait, és 

az intézkedési tervet május 1-jéig megküldi a Hivatalnak.  

(4) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának 

módosításáról kap tájékoztatást, a (2) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét 

nyolc napon belül, de tájékoztatás hiányában is legalább háromévente felülvizsgálja. Ha a 

tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított 

intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési önkormányzatnak, majd ezt 

követően harminc napon belül megküldi az oktatási központnak. Az oktatási központ szükség 

szerint módosítja a területi köznevelési feladatellátás irányait és az esélyegyenlőségi 

intézkedési tervet és azt harminc napon belül megküldi a Hivatal számára.” 

 

6. §  

 

Az R2. 38. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

 

(Az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési intézményben hatósági 

ellenőrzés keretében vizsgálja) 

 

„h) a fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra” 

 

(vonatkozó rendelkezések megtartását.) 

 

7. § 

 

Az R2.  

1. 1. § (2) bekezdés 10. pontjában az „Adatgyűjtési” szövegrész helyébe az „Adatfelvételi”, 
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2. 20. § (3) bekezdés ab) pontjában a „nyugdíjjárulékra” szövegrész helyébe a „szociális 

hozzájárulási adóra”, 

3. 37. § (1) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe a „(2)”,  

4. 37/L. § (1) bekezdésében a „támogatásokkal a” szövegrész helyébe a „támogatásokkal, 

valamint a tárgyévben minősített pedagógusok tényleges foglalkoztatása szerinti”, 

5. 44/J. § (1) bekezdésében az „és a Szakképzési Hídprogramban” szövegrész helyébe a 

„továbbá a Köznevelési, valamint a Szakképzési Hídprogramban”, 

6. 44/J. § (2) bekezdés a) pontjában az „egy félév alatt” szövegrész helyébe az „a megelőző 

tanévhez képest”  

szöveg lép. 

 

8. § 

 

Hatályát veszti az R2.  

a) 1. § (2) bekezdés 6. pontjában az ”a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv),” szövegrész, 

b) 2. § (2)-(4) bekezdése.  

 

 

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

9. §  

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. 

§ (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából ellátja a társadalmi 

felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatait. Ennek keretében) 

 

„b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális 

hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja 

ba) a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, azt ezt célzó, köznevelésen 

kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, 

hátránykompenzáló programokat; 
bb) a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi 

integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és 

lemorzsolódás szociális ágazat oldaláról történő kezelésében,” 

 

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

 

10. § 

 

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. ( IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„6. § (1) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében 
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a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos 

feladatokat, 

b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket, 

c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával 

összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről, 

d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan, 

e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus 

minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet. A pedagógus minősítő 

vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt eszközöket a miniszter hagyja jóvá, 

f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) 

bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint 

g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben a Hivatal az Európai Unió által 

finanszírozott egyes kiemelt projektek megvalósítása során  

a) a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs módszertani és szakmai 

tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és más nem köznevelési 

intézmények számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, továbbá pedagógiai mérés-

értékelési támogatást biztosít,  

b) az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló integrációs és képesség- 

kibontakoztató pedagógiai feladatok intézményi megvalósításához folyamatos támogatást 

biztosít.” 

 

11. § 

 

Az R3. 8. § (1) bekezdésében a „másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga 

vizsgabizottságának döntése” szövegrész helyébe a „másodfokú döntést hoz a 

kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a 

kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga 

vizsgabizottságának döntése” szöveg lép. 

 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon 

lép hatályba.  

(2) Az 5. §, valamint a 8. § a) pontja 2018. április 1-jén lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2017.  „               "  

 

  

 

 Orbán Viktor  


