Aktuális jogszabály változások a
köznevelésben
Oktatási Hivatal

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.05.28-tól) /2021. évi LII. tv./
4. § 13.
13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
c) tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló,
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 fekvőbetegszakellátásban 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,

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
módosításai (2021.05.28-tól (2021. évi LII. tv.))
15.§ (3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási
évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő
nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. A fejlesztő
nevelés-oktatást az oktatásért felelős miniszter rendeletében foglaltak
alkalmazásával, a sajátos nevelési igény típusának megfelelő
gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatásával, a szülő igénye, a gyermek
állapota és a szakértői bizottság fejlesztő foglalkozások heti óraszámára
vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell megszervezni. A heti
fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításai (2021.05.28-tól) /2021. évi LII. tv./
21. § (1) A köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési
alapfeladat ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi
személy, amely - a tankerületi központ, a Magyarországon nyilvántartásba
vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási
intézmény által fenntartott köznevelési intézmény, valamint az állami
felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével - a
fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.05.28-tól) /2021. évi LII. tv./
1. Új alfejezet:
24. A honvédelemért felelős miniszter által alapított és fenntartott
nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezések
Erre vonatkozó speciális rendelkezések a 36. § -ban.
2. Bővült a KIR-ben kezelhető személyes adatok köre. (pl. családi pótlékre
jogosult neve, ha ez nem a szülő stb.)

A tankötelezettséggel kapcsolatos eljárásrend
törvényi változásai
-

A további 1 évig tartó óvodai nevelésben való részvételi kérelmet a
szülő mellett a gyámhatóság is benyújthatja.

-

A kérelem benyújtásának határideje 2022-től január 15-ről január 18-ra
változik.

-

A korábbi 60 napos határidő 50 naposra rövidült.

-

A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek
fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.05.28-tól) /2021. évi LII. tv./
45.§ (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.

Óvodakötelezettséggel kapcsolatos törvényi változások
Nkt. 8. § (2)
1. Korábban: május 25. – most április 15-ig kérheti a szülő az óvodába járási
kötelezettség alóli felmentést annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek a negyedik életévét betölti,

2. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében április 15. után is kérhető.
3. Különös méltánylást éremlő esetben 5 éves korig is fel lehet menteni a gyermeket az
óvodába járási kötelezettség alól. Ilyenkor új kérelmet kell benyújtani.
Járási hivatal jár el. (Akik szept. 1-jéig rögzítik az OH nyilvántartásába a halasztásokat.
Erről értesítés 08.24-én.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.05.28-tól) /2021. évi LII. tv./
49. § (1) 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.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart
fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a
felvételre. *
(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.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.05.28-tól) /2021. évi LII. tv./
88.§ (7) A Magyarország területén az oktatásért felelős miniszter
engedélye alapján működő külföldi, nemzetközi nevelési-oktatási
intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen
intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után
átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, ha
a) a pedagógus szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel a
jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak és

b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az
Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi
iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nat-hoz, vagy
c) nemzetközi megállapodás vonatkozik rá.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításai (2021.05.28-tól( /2021. évi LII. tv./
90.§ (1)-(3) A külföldi köznevelési intézmények nyilvántartásba vételével
kapcsolatos pontosítások.
91.§ (4) Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási
kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításai (2021.07.01-től (2021. évi LXXXIII. tv.))
21.§(9) Ha a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a köznevelési intézményt a
(8) bekezdés g) pontja alapján törli a nyilvántartásból, a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság, akkor a nyilvántartásból való törlésről hozott az
erről szóló határozatában kijelöli azt a nevelési-oktatási intézményt vagy
szakképző intézményt, amely a törölt köznevelési intézménnyel jogviszonyban
álló gyermekek, gyermek, tanköteles tanulók tanuló felvételét nem tagadhatja
meg. Nem tanköteles tanuló esetében csak az érintett kérelmére kell kötelező
felvételt biztosító nevelési-oktatási intézményt vagy - a szakképzési
államigazgatási szerv egyetértésével - szakképző intézményt kijelölni. Az A
nevelési-oktatási intézményt vagy szakképző intézményt úgy kell kijelölni, hogy
a gyermek, a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés, a nevelésoktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési intézmény
nyilvántartásból való törléséről szóló végleges határozatot a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság megküldi a köznevelési intézmény székhelye szerint
területileg illetékes tankerületi központnak, települési önkormányzatnak, a
törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében. …

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.09.01-től) /2021. évi LXXXIII. tv./
62.§(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
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.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.09.01-től) /2021. évi LXXXIII. tv./
62.§ (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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításai (2021.09.01-től) /2021. évi LXXXIII. tv./
65.§(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.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet
(2021.02.15-i módosítás)
14/A.§ (1) 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) a (3) bekezdésben szereplő eljárás alapján megállapítást nyert, hogy Mester- vagy Kutatóprogramját nem
valósítja meg,
e) intézményvezetői feladatokkal összefüggő Mester- vagy Kutatóprogram vállalása esetén a vezetői, magasabb
vezetői megbízása megszűnik, és a programja módosítását az ettől számított harminc napon belül nem
kezdeményezte,
(5) Ha a pedagógus visszasorolására az (1) bekezdés a)-b) és d) pontja alapján kerül sor, a visszasorolás időpontját
követő két éven belül a pedagógus a fokozat elérése érdekében nem jelentkezhet a minősítési eljárásra.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet
(2021.02.15-i módosítás)

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.

229/2012. Korm.rend. 2021.02.15-től

(65/2021.

Korm.rend.) finanszírozási kérdések
37/B. § Az átlagbér alapú támogatás az után a nevelési-oktatási intézményben
vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben (a továbbiakban együtt:
köznevelési intézmény), a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás
a nevelési-oktatási intézményben nevelt, oktatott olyan gyermek, tanuló után
vehető igénybe,
a) aki szerepel a felvételi és mulasztási vagy beírási naplóban,
b) * akiről kiállították a törzslapot, kollégiumban a törzskönyvet, illetve aki
óvoda esetében szerepel a felvételi előjegyzési naplóban,
c) akinek jelenlétéről, távolmaradásáról külön jogszabályban meghatározott
nyilvántartást vezetnek,
d) aki szakképzési feladatellátás esetén az adott tanévre vonatkozó szakképzési
megállapodásban meghatározott keretlétszámban szerepel, és
e) aki rendelkezik oktatási azonosító számmal.

229/2012. Korm.rend. Mód. (2021.02.15-től (65/2021.
Korm.rend.) finanszírozási kérdések. 37.§-ban
37/C. § (1) A fenntartó a támogatásokra vonatkozó kérelmét január 31-éig kizárólag a kincstár fenntartó
székhelye szerint területileg illetékes megyei igazgatóságához (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban:
Igazgatóság) nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) A kérelmet
a) az átlagbér alapú támogatásra vonatkozóan
ab) a pedagógus minősítési eljárás eredményeként magasabb fizetési fokozatba átsorolt pedagógus - a
Pedagógus I. fokozatba átsorolt gyakornokok kivételével - (a továbbiakban: minősített pedagógus)
átsorolásával járó bérnövekmény esetében az előmeneteli rendszerben megállapított fokozatok szerinti
bontásban a tárgyév január 1-jei pedagógus ténylétszám, valamint a tárgyév október 1-jei becsült
létszám,átlaglétszáma,
ad) a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok becsült átlaglétszáma,
(2a) A fenntartó a minősített pedagógusok és a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok létszámát
köznevelési intézményenként adja meg. A részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus esetében a
pedagógus munkaidejének a teljes munkaidőhöz viszonyított arányában két egy tizedesre kerekítve kell
megállapítani a pedagógus létszámot.
(5) A fenntartó a minősített pedagógusok és a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok tárgyévi
foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó
bejelentést köznevelési intézményenkénti, intézményenként, a minősített pedagógusokra vonatkozóan az
előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban október 31-éig kezdeményezi.

20-as módosítása 2021.01.01-től (20/2019. EMMI

rendelet módosította)
Tanfelügyeletben is környezeti nevelésben jártasság
146.§ (3) i) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság
értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz
kapcsolódó attitűdök formálásának módja.

Pedagógusminősítés a veszélyhelyzet idején
A minősítések online maradnak: az őszi ogy-i ülésszak első ülésnapját követő 15. napjáig -> várhatóan szeptember végéig
Ha a járványhelyzet miatt a rendelkezések hosszabbításra kerülnek, akkor azokhoz igazítva kell lebonyolítanunk az
eljárásokat. Szeptember 16-án indulnak a minősítések online.
Augusztus 3-án kiküldött online kérdőív segítségével kérjük, a 2021. első félévében online minősítésiekben részt vett
szakértők véleményét. Kitöltése: augusztus végéig.. Összegezzük, amely a későbbi munkához is alapot adhat.

A 489/2020. (XI.11.) Korm.rend alapján a minősítés részei: (Hatály:2021.02.08-tól):
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása - kivéve óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus k
-, a digitális munkarend keretei vagy hagyományos keretek közt megvalósított két foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus
terve, a foglalkozás- vagy tanórareflexió, a kapcsolódó csoportprofilok elektronikus úton történő megküldése a minősítés
kijelölt időpontja előtt legalább 10 nappal a bizottság elnökének,
d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés időpontja
előtt legalább 5 nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,

e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás útján,
f) a portfólióvédés online kapcsolatban,
Részletes eljárásrend a honlapon:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/pedmin_eljaras_online_lebonyolitas

Tanfelügyelet a veszélyhelyzet idején

Az őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig nincs, utána
bonyolíthatók le a nyár elején megszervezett folyamatok. -> Legkorábban:
október elején felé indulhatnak a tanfelügyeletek. -> Június elején már
publikáltuk az időpontokat. (Úgy készülünk, hogy október 1-jétől lesz
tanfelügyelet.) -> Ha változás, akkor értesítjük az érintetteket.

Komplex tanfelügyeleti ellenőrzés
A 20/2012. EMMI-rendelet módosítása (az 1111/2020. Korm.hat. alapján)
Cél: a tanfelügyeleti rendszer megerősítése, a hatékonyság növelése

A tanévkezdéshez kapcsolódó teendők a
köznevelési információs rendszerben (KIR)
KIR intézménytörzsi nyilvántartás:
• a 2021/2022-es nevelési évtől, tanévtől hatályos intézményi adatok
átvezetése, az adatok felülvizsgálata, frissítése az alapító okirat/a szakmai
alapdokumentum alapján;
• a maximálisan felvehető tanulólétszám rögzítése feladatellátási helyenként,
alapfeladatonként és munkarendenként.

KIR gyermek-, tanulói és alkalmazotti nyilvántartás:
• az új jogviszonyok bejelentése;
• az adatok ellenőrzése, pontosítása, évfolyamléptetés és osztályléptetés;
• az alkalmazotti adatok felülvizsgálata az októberi köznevelési statisztikába
(KIR-STAT) történő betöltéshez;
• a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.
28.) Korm. Rend.: a bejelentést a jogviszony létrejöttét, megszűnését, illetve
változását követő 5 napon belül szükséges megtenni.

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek és
tanköteles tanulók nyilvántartása
Az Oktatási Hivatal 2020. január 1-jétől vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és
a tankötelesek nyilvántartását:
• komplex nyomon követő rendszer;
• az óvodaköteles gyermekek és a tanköteles tanulók személyes, halasztási és
jogviszonyadatait tartalmazza;
• adattartalma alapján megállapítható az óvodakötelezettség/tankötelezettség
teljesítése/nem teljesítése és a halasztásra vonatkozó információk;
• alapját a Belügyminisztérium személyiadat- és lakcímnyilvántartásának adatai adják;
• felhasználói:
• körzetes intézményfenntartók,
• területileg illetékes járási hivatalok,
• bölcsődék,
• Oktatási Hivatal.

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek és
tanköteles tanulók nyilvántartása
A nyilvántartásban 1.354.313 gyermek/tanuló szerepel.
A nyilvántartás alapján az Oktatási Hivatal a 2020/2021-es tanévben 5.322 kötelezettségét nem
teljesítő gyermek, tanuló esetében tett szabálysértési feljelentést.
A 2020/2021-es tanévben megújult az óvodakötelezettség/tankötelezettség külföldön történő
teljesítésére vonatkozó szülői bejelentések felülete: lehetőség van Ügyfélkapu-hitelesítéssel történő
bejelentésre (eddig az új bejelentések 46%-a érkezett Ügyfélkapun keresztül).

A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárások

A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárások
- Elutasítás/visszautasítás különbözősége
- Az OH határozata kötelező érvényű
- OH-s elutasítás/visszautasítás és mégsem íratták be a gyermeket iskolába
- Járási Hivatalnak jelzés júliusban (53 eset).
-

Elbírálás: pedagógiai oktatási központok segítségével (területi
megoszlás szerint)

Honlapon minden fontos információ:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_ha
lasztasa
A kérelmet az ügyfél választása szerint postai úton és elektronikus úton
(ügyfélkapun keresztül) is előterjesztheti.

Köszönjük a figyelmet!
Eredményes nevelési évet kíván
az Oktatási Hivatal!

