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státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 
új 22/2015.(IV.21.) EMMI 

rendelet 
 
A nevelési-oktatási 

intézmények 

működéséről és a 

köznevelési 

intézmények 

névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 

módosításáról 

MK 55. szám 
 

 
http://www.magyarkozlony.hu

/dokumentumok/1e1fddc8e7

19b41d925373ef219df3de1

733fce2/megtekintes 
 

 
2015. április 21. 

 

Ez a rendelet 2015. 

április 22-től hatályos. 
 

- a 10.§ 2015. 

június 15-én 

lép hatályba 
 

- a 2.§ és a 25.§ 

b) pontja 2015. 

szeptember 

01-jén lép 

hatályba 
 

 

- a 13. § 2016. 

január 01-jén 

lép hatályba 
 

 

 

 

 

Az Intézményfelügyeleti Igazgatóság különös 

figyelmébe ajánljuk a jogszabály módosítás 

áttekintését. 

 

A módosuló témák: 

 

- szülők bejelentési kötelezettsége; 

- jegyző óvodakötelesekről vezetett nyilvántartási 

kötelezettsége; 

- óvodai nevelésben való kötelező részvétel; 

- óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés 

(jegyző, fenntartó, óvodavezető, védőnő egyetértésével); 

- tanköteles tanuló általános iskolába történő kötelező 

felvétele/átvétele; 

- ideiglenes vendéghallgatói jogviszony létesítése 

(krízisközponti elhelyezést koordináló intézet) 

- óvodai foglalkozásról, valamint tanítási óráról történő 

távolmaradás igazolása; 

- a tankötelezettség magántanulóként történő 

teljesítésének engedélyezése; 

- hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

meghirdetésének feltételei; 

- országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja, 

módszerei, területei és lefolytatásának általános 

szabályai; 

- intézményi önértékelés módszereinek, és 

eszközrendszerének kidolgozása; (eljárási határidők) 

- országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái 

(pedagógusellenőrzés, intézményvezető ellenőrzése, 

intézményellenőrzés); 

- országos pedagógiai ellenőrzési terv elkészítésének 
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kötelezettsége; 

- a pedagógus, a köznevelési intézményvezetője és a 

köznevelési intézmény ellenőrzésének sajátos 

szabályai; 

- informatika támogató rendszer működtetése; 

- köznevelési szakértő részvétele az országos 

pedagógiai –szakmai ellenőrzésben; 

- fenntartó értesítési kötelezettsége a módszertani 

intézmény felé az egységes óvoda-bölcsőde 

működésének megkezdéséhez; 

- az egységes óvoda-bölcsőde együttműködési 

kötelezettsége a módszertani intézménnyel. (SZMSZ-

ben meghatározott együttműködés kérdései) 
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státusz Közjogi 

szervezetszabályozó 

eszköz címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

új A Kormány 

1226/2015. (IV.20.) 

Korm. határozata a 

fekvőbeteg-

szakellátást nyújtó 

közfinanszírozott 

egészségügyi 

szolgáltatók 

adósságának állam 

általi rendezéséről 

MK 54.szám 
 
http://www.magyarkozlony.hu

/dokumentumok/6ac01230d

4471eacdbda1bc7d4f089537

4f774a3/megtekintes 
 
2015. április 20. 

a Kormány határozat – 

1. pontjának 

határideje: azonnal 

(2015. április 20.) 
 
- a 2. pontjának 

határideje: folyamatos 
 
- a 3. pontjának 

határideje: 2015. 

október 31. 

 A Kormány 

1. a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 19.§ (6) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, az egészségügyi 

szolgáltatások folyamatos és biztonságos 

ellátása érdekében 60 000,0 millió forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. 

melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 

Céltartalékok cím, 3. Központi költségvetési 

szervek tartozásállományának csökkentése 

alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi 

ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi 

ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport 

javára az 1. melléklet szerint; 
Felelős: emberi erőforrások minisztere 
              nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: azonnal 
 

2. elrendeli, hogy az emberi erőforrások 

minisztere- az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ útján- mérje fel a fekvőbeteg-

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 

adósságából eredő valamennyi 

kötelezettséget, továbbá a felmérés 

eredményeként- az 1. pontban meghatározott 

forrás terhére- az államháztartásért felelős 

miniszterrel egyetértésben tegye meg az 

adósság rendezésére irányuló intézkedéseket; 
Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: folyamatos 
 

 

3.  elrendeli, hogy az emberi erőforrások 
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minisztere készítsen beszámolót a Kormány 

részére a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatók konszolidációjának 

végrehajtásáról. 
Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2015. október 31. 
 

 

 

 

 

 

 

státusz Közjogi 

szervezetszabályozó 

eszköz címe 

Megjelent Hatály Tárgy 

új A Magyar Nemzeti 

Bank elnökének 

13/2015. (IV.21.) MNB 

rendelete a jegybanki 

alapkamat mértékéről 

MK 55.szám 
 
http://www.magyarkozlony.hu

/dokumentumok/1e1fddc8e7

19b41d925373ef219df3de1

733fce2/megtekintes 
 
2015. április 21. 

ez a rendelet 2015. 

április 22-én lép 

hatályba. 
 
Hatályát veszti a 

jegybanki alapkamat 

mértékéről szóló 

6/2015. (III.24.) MNB 

rendelet 

 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. 

törvény 171.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank 

Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a 

következőket rendeli el: 
 
1.§ A jegybanki alapkamat mértéke: 1, 80%. 
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