A 2019 /2020. nevelési évet érintő módosított jogszabályok
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)
2019. július 26-i hatályba lépéssel
1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátásának új formája:
a fejlesztő pedagógiai ellátás: óvodapedagógus és fejlesztő pedagógus feladatmegosztása
[Nkt. 4. § 6a. pont, 8. § (3) bek., 27. § (5) bek., 47. § (8) bek., 56/A. §].
2. Az óraadói megbízási szerződés keretében alkalmazott pedagógusokra vonatkozó új
előírások [Nkt. 4. § 21. pont: 10 helyett max. 14 óra lehet a megbízási szerződés alapján ellátott
óvodapedagógiai foglalkozások száma].
3. Az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés új anyagi és eljárási szabályai (felmenő
rendszerben) [Nkt. 8. § (2) bek.: negyedik – és nem az ötödik – életév betöltéséig adható
felmentés 2019. dec. 31-ig a régi eljárási szabályok szerint / a fenntartó képviselője /].
4. Az óvodai ellátással kapcsolatos pontosítások: Nkt. 8. § (1) bek.: az óvoda feladata, hogy
a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készítse
fel, 65. § (9) b) pont].
5. A magán, egyházi és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények nyilvántartásba
vételével, működési engedélyezésével és megszűnésével kapcsolatos új szabályok
[nyilvántartásba vétel: „kérelem” nem „bejelentés”; a megszűnő intézmény iratállományának
sorsa [Nkt. 21. § (2), (4), (4a) és (9)]
A tárgyi feltételek (terem befogadóképessége) nemzetiségi nevelés-oktatás esetén, valamint
az ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú településen, a nevelést-oktatást igénybe vevő
gyermekek előre tervezhető létszáma nem éri el az átlag csoportlétszámot (20 fő), akkor a
maximális létszám befogadására alkalmas csoportszobára vonatkozó feltétel helyett elegendő,
ha az intézmény az átlaglétszám befogadására alkalmas helyiséggel rendelkezik [Nkt. 23. §
(9].
6. Az alapító okirat új tartalmi elemei [Nkt. 21. § (3) e)-f) pontok].
7. Az óvodai szociális segítő feladatának pontosítása: a szociális segítő a gyermekkel
közvetlenül foglalkozik és felügyeletéről maga gondoskodik [Nkt. 25. § (6)].
8. A gyermek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos változások: TAJ-szám az óvodai
szociális segítőnek átadható, a jegyző és a köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére
történő adattovábbításról szóló felhatalmazás hatályon kívül helyezése /2020. jan. 1-jén
hatályba lépő Nkt. 45. § (8)-(9) bekezdéseivel koherensen/ [Nkt. 41. § (7) d) pont, Onytv. 7. §
(2)].
9. Az oktatási nyilvántartás szakrendszereit és alrendszeri nyilvántartásait érintő változások:
- a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv (BM) és az oktatási nyilvántartás
működéséért felelős szerv (OH) 2020. január 15-ig egyezteti az óvodáztatásra és az
iskolázásra kötelezett személyek nyilvántartásba feltöltendő adatait [Nkt. 45. § (8). Onytv.
9/A. §]
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- új szakrendszeri alrendszeri nyilvántartásokkal bővült a köznevelés információk
rendszere, az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásával (XIV.) és
a tanköteles gyermekek nyilvántartásával (XV.) [Onytv. 1. mell. XIV-XV. alcímei]
10. A pedagógus továbbképzési kötelezettség új szabálya (PII. minősítési eljárás előtt kell az
első továbbképzést befejezni) [Nkt. 62. § (2)].
12. A pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos változások [Nkt. 63. § (3) pedagógiai asszisztens is
jogosult pedagógusigazolványra, 63. § (3a) e) pont és (3b) - kérelem adattartalmának
csökkenése].
13. Új keresetkiegészítési elem a pedagógus illetményében: a célfeladat elvégzéséért járó
céljuttatás 2019. szept. 1-től [Nkt. 64. § (2)].
14. Az intézményvezetői megbízás új szabályai [nincs a vezetési pályázattal és a vezető
személyével kapcsolatban véleményeztetési kötelezettségtől való eltekintés, egyes munkajogi
rendelkezések a Kormány jogalkotási hatáskörébe kerülnek át Nkt. 67. § (8)., 68. § (1), 70. §
(2) j) pont, 83. § (3) e) pont, 94. § (4) g) pont].
15. A nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézményeket érintő változások:
intézményvezető megbízásánál a véleményezési kötelezettség fenntartása, a megfelelő
csoportszoba, osztályterem befogadóképességének szabálya: Nkt. 23. § (9) 83. § (4a)].
18. Az oktatásért felelős miniszer rendeletalkotási jogkörét érintő módosítások
(tanügyirányítás): a törvényességi ellenőrzés szakmai szabályait nem miniszteri rendelet
határozza meg [Nkt. 94. § (1) h) pont].
19. A Kormány rendeletalkotási jogkörét érintő azon módosítások, amelyek egyrészt a 2019.
szeptember 1. napján hatályba lépő anyagi jogszabályok eljárási szabályanyagát alkotják,
másrészt szabályozási szükségletet képeznek (tanügyirányítás): a Kormány rendeletben
határozza meg az intézményvezetői megbízás iskolai végzettséggel, szakképzettséggel
kapcsolatos feltételeit:
Épr. 9/A. alcím 2019. szeptember 1-jei hatályba lépéssel; az illetményeltérítés alapjául
szolgáló kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszert, amelyről nem az óvoda
dönt majd; az intézmény vezetői részére járó további pótlék; a munkavégzés sajátos
körülményeire tekintettel az Nkt.-ban meghatározottaknál magasabb mértékű pótlék
megállapításának részletes szabályait; a minősítési-, megújítási díj mértékét, a befizetésének
szabályait; a neveléssel lekötött munkaidő számítása szempontjából egyes
intézménytípusokban alapul veendő egy foglalkozás időtartamát [Nkt. 94. § (4) g) pont].
20. A megyeszékhely szerinti járási hivatalnak a hatósági ellenőrzést követően indult hatósági
eljárása során elsőfokon született döntése ellen a megyei, fővárosi kormányhivatalhoz lehet
fellebbezést benyújtani [2018:CXXV. tv. 44. § (1) koherensen az Nkt. 96. § (3e)].
21. A nyelvvizsga hiánya miatt, diploma nélkül alkalmazott pedagógusok besorolásának új
szabálya (felsőfokú végzettség szerint kell az illetményalapot megállapítani) [Nkt. 99. § (14)].
22. A gyermekek óvodai foglalkoztatási időkeretének a számai felső határként lettek
definiálva [Nkt. 6. mell.]. 2019. szeptember 1-jei hatályba lépéssel .
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23. Az intézményvezetői megbízás új szabályai [a megbízási feltételek átkerültek az Épr. 9/A.
alcímébe: az Nkt. 67. § (1a), (4)-(6) változatlan szöveggel beépültek az Épr. 21/A. § (2)-(5) az
Nkt. 67. § (1) foglaltak közül az óvodavezető kötelező pedagógusi szakmai gyakorlatának
tartama 5-ről 4 évre csökkent [Épr. 21/A. § (1)], Nkt. 98. § (18) foglalt szabály az Épr. 21/B.
§-ba került át].
24. A pedagógus továbbképzések jóváhagyásának jogköre az oktatásért felelős minisztertől
az Oktatási Hivatalhoz kerül (tanügyirányítás) [Nkt. 62. § (4)], melyet a 2019. szeptember 1.
napját követően indult eljárások esetén kell alkalmazni azzal, hogy a folyamatban lévő
eljárásokra nem vonatkozik az új szabály [Nkt. 99/J. § b) pont].
25. A pedagógusok keresetkiegészítési lehetőségeinek bővülése: az illetménypótlékként az
Nkt. 8. mell.-ben meghatározott felső határánál magasabb mértékű pótlékot határozhat meg
kormányrendelet [Nkt. 65. § (3)], célfeladat elvégzéséért illetményen felül kapható céljuttatás
[Nkt. 65. § (5b)].
26. Az intézményvezetői életpályamodell új elemei: az intézményvezető számára az
intézményvezetői pótlékon felül az intézmény méretétől függően további differenciált vezetői
pótlék adható kormányrendeletben meghatározottak szerint [Nkt. 65. § (5a).], a nyújtott
munkateljesítménytől függően ösztönzési keresetkiegészítés adható kormányrendeletben
foglaltak szerint [Nkt. 65. § (5a)].
27. A Kormány rendeletben állapítja meg a pedagógus-ösztöndíj igénybevételének feltételeit
– és nem az alapításáról dönt [Nkt 94. § (4) m) pont]. 2020. január 1-jei hatályba lépéssel
28. Az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés új anyagi és eljárási szabálya (felmenő
rendszerű bevezetés) [Nkt. 8. § (2)]: a gyermek részére az óvodai nevelésben való részvétel
alól a negyedik életév betöltéséig, a felmentést engedélyező szerv döntése alapján adható
felmentés, melyet a szülő május 25-ig kezdeményezhet. A döntés ellen közigazgatási peres
eljárás indítható.
29. Új hatósági jogkörök a tanügyi igazgatásban: az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés
engedélyezése (korábban: jegyző/fenntartó), a tankötelezettség meghosszabbításának
(korábban: szakértői bizottság) és hatéves kor előtti elkezdésének (korábban: általános
illetékességgel eljáró járási hivatal) engedélyezése, az óvodáztatási kötelezettség és a
tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálaton való megjelenésnek az elrendelése és
felügyelete (korábban: általános illetékességgel eljáró járási hivatal) [Nkt. 8. § (2) 45. § (2),
(8)].
30. A közigazgatási bíróságok egyes hatósági döntésekkel kapcsolatosan megnyíló új
hatáskörei – Nkt. 8. § (2) alapján hozott hatósági döntés elleni jogorvoslat [Nkt. 8. § (2a)-(2e)].
31. A tankötelezettség megkezdésének megváltozott normái [Nkt. 45. § (2)]: a felmentést
engedélyező szerv a szülő jan. 15-ig beadott kérelmére adhat engedélyt arra, hogy a gyermek
a tankötelezettségi kor elérése után még egy évet óvodában maradjon.
A szakértői bizottság kezdeményezése esetén nincs szükség kérelemre.
A tankötelezettségi kor elérése előtt a szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv
engedélyezheti a gyermek iskolába lépését. A döntés ellen közigazgatási per indítható.
32. A tankötelezettség kezdetéről szóló döntés hatályon kívül helyezése [Nkt. 45. § (4)].
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33. Változások az óvodáztatási kötelezettség és a tankötelezettség hatálya alá eső
gyermekek nyilvántartása terén: a nyilvántartó szerv az Oktatási Hivatal lesz, a jegyző és az
általános illetékességgel eljáró járási hivatal helyett [Nkt. 45. § (8)].
34. Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása esetén a szabálysértési hatósági feladatkört
az általános illetékességgel eljáró járási hivatal tölti be (a járásközponti hivatal helyett) [Nkt.
45. § (9) (10)], amely nem csak a tankötelezettségre való hatósági intézkedésnél lép fel.
35. A Kormány rendeletalkotási jogkörét érintő módosítás: az óvodáztatási kötelezettség alóli
felmentés és a tankötelezettség megkezdésének ügyében való döntés a kijelölt szerv hatásköre
[Nkt. 94. § (4g)].
36. Az oktatási nyilvántartás működésével és a köznevelés egyes alrendszereivel kapcsolatos
változások: - a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv (BM) minden év január 15-éig
adatot szolgáltat az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek (OH) a harmadik
életévüket betöltött gyermekekről, és folyamatosan adatot szolgáltat a Magyarország
területére érkezett óvodáztatásra kötelezett gyermekekről [Onytv. 3. § (3a)],
- a KIR új alrendszerei: az óvodai nevelésben részt venni kötelesek és a tankötelesek
nyilvántartása [Onytv. 4. § (2) n)-o) pontjai], - az Oktatási Hivatal oktatási azonosító számot
ad minden olyan polgárnak, aki a tárgyévben a harmadik életévét betölti, valamint azoknak a
nem magyar állampolgároknak, akik Magyarország területén tartózkodnak és óvodai
nevelésben kötelesek részt venni, valamint tankötelesek [Onytv. 5. § (2) 1. és 2. pontja], adattovábbítási felhatalmazás a KIR XIV. és XV. alrendszereinek személyes adataiból az OH
óvodáztatási kötelezettség tekintetében a jegyző, a felmentést engedélyező szerv és a
szabálysértési hatóság; a tankötelezettség tekintetében a fenntartó, a felmentést engedélyező
szerv és a szabálysértési hatóság számára ad át személyes adatot [Onytv. (26)-(27)].
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról 2019. augusztus 9-i hatályba lépéssel
1. A gyakornoki idő számítására vonatkozó szabályok változása, hogy a sikertelen minősítő
vizsga esetén a gyakornoki idő nem a vizsga napját, hanem a gyakornoki idő lejártát követő
nappal kezdődően hosszabbodik meg két évvel [Épr. 2. § (9)].
2. A szakmai gyakorlati idő számításának új szabályai: a) A Pedagógus II. fizetési fokozatba
történő jelentkezés kezdeményezésének ideje nem a Pedagógus I. fizetési fokozatba való
besorolás, hanem a szakmai gyakorlati idő tartamához lett kötve [Épr. 3. § (1)]. b) A szakmai
gyakorlat idejébe nem számít be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő
időtartama [Épr. 3. § (1)].
3. Pontosító változtatás: a Mesterprogram módosítása iránti kérelem elutasítását (és nem az
OH erről szóló határozatának kiadását) követő hónap első napjától kell a fizetési fokozatba
visszasorolni a pedagógust [Épr. 14/A. § (4) c) pont]; az alkotói szabadság igénybevételének
feltételéül szabott pedagógus szakmai munkatervben megfogalmazottak ellenőrzését a 10/D. §
(1)-(3) foglalt minősítő bizottság ellenőrzi [Épr. 20. § (2)], a rendkívüli munkaidő számításának
szabályában korrekcióra került, hogy az óradíj összege a pedagógus havi illetményének
meghatározott osztószámmal (22x4,33=95,26) megállapított hányada [Épr. 33. § (8) ].
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4. Az intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos véleménynyilvánításra vonatkozó
szabályok hatályon kívül helyezése [Nkt. 83. § (3) e) pont → Épr. 23. § (3)-(6)].
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