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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2020. (IV. 16.) MvM rendelete
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 
módosításáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet D)  pont 3.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„m) a  3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, az  ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 
megállapításáról szóló, 2019. november 6-i 2019/1933/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 4/2020. (IV. 16.) MvM rendelethez*

* Az MvM rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_076_4MvM_1melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen 
része jelen Magyar Közlöny 2014/1–2014/183. oldalait képezi.
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A belügyminiszter 9/2020. (IV. 16.) BM rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak 
kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről 
és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása 
alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési 
szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és 
világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 3.  pont a) és c)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, 
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok 
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

1. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kedvezményezett egyenruházati termékekre vonatkozó, Korm. rendelet szerinti igénybejelentést csak 
a Kedvezményezettnél már rendszeresített vagy alkalmazásba vett termékekre nyújthatja be.”

2. § (1) A Rendelet1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi 
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány 
ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló  
14/2016. (V. 10.) BM rendeletének módosítása

3. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet2.) 8.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Központi Ellátó Szerv
1. szervezi és végzi az önálló szervek központosított beszerzésű termékekkel való ellátását,
2. a középfokú szakirányító szerv igénybejelentése alapján elkészíti az  ellátási megállapodás tervezetét, amelyet 
megküld a középfokú szakirányító szerv részére,
3. az igénybejelentés alapján a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek 
és a  rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások 
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott határidőn 
belül éves ellátási megállapodást köt a  középfokú szakirányító szervvel, amelyet szakmai ellenjegyzésre megküld 
a miniszter részére,
4. az éves ellátási megállapodás alapján megtervezi a hivatásos, valamint a hallgatói és a tanulói állomány ellátási 
szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és a felszerelési cikkek központi beszerzési és ellátási tervét,
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5. keretszerződést köt a  gyártókkal, forgalmazókkal, és készletgazdálkodást folytat a  ruházati igények folyamatos 
biztosítása érdekében,
6. ellátja a  közbeszerzésekről szóló törvényben, valamint az  irányadó jogszabályokban, illetve közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint a ruházati termékek és a felszerelési cikkek beszerzését, valamint 
tárolását, kiadását,
7. a beszerzések során érvényesíti a középfokú szakirányító szervek érdekeit,
8. ellátja a  gyártásközi ellenőrzés, valamint a  természetbeni ellátás cikkeinek kiszállítás előtti központi 
minőségellenőrzésének feladatát, amiről előzetesen értesíti a középfokú szakirányító szervet,
9. a beszerzési eljárás során gondoskodik a  megrendelt termékek átvételéig a  ruházati anyagok tárolásáról, 
raktározásáról,
10. intézkedik a beszerzési eljárás keretében a középfokú szakirányító szervek által megadott költségvetési szervek 
részére történő kiszállításra,
11. a beszerzések lebonyolítását követően tájékoztatja az érintett középfokú szakirányító szervet az egyenruházati 
termékek és a felszerelési cikkek egységárairól,
12. folyamatos kapcsolatot tart a  középfokú szakirányító szervvel és a  végrehajtó szervezeti egységgel az  ellátás 
folyamatos és zökkenőmentes biztosítása érdekében,
13. záróelszámolást készít a tárgyévi teljesítésről, amelyet az utolsó teljesítést és a középfokú szakirányító szervvel 
való előzetes egyeztetést követően megküld a miniszter részére,
14. meghatározza a  központosított beszerzésű termékek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja 
az ezzel összefüggő feladatokat,
15. ellátja a központosított beszerzésű termékek reklamációs ügyintézését,
16. összeállítja a ruházati termékek fejlesztési javaslatait.”

4. §  A Rendelet2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelethez

 1. A Rendelet1. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. 10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)
a) Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, 
karalábé, kelkáposzta, fokhagyma, valamint burgonya.
b) Savanyúságok: savanyú káposzta, csemegeuborka, vegyes vágott savanyúság (csalamádé), ecetes cékla, saláta.
c) Hasított félsertés, sertésbelsőségek.
d) Étkezési sült sertészsír, étkezési sertéstepertő.
e) Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.
f ) Kenyér, péksütemény, finom pékáru.
g) Száraztészta.
h) Tejtermékek.
i) Húskészítmény.”

 2. A Rendelet1. 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása
a) Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, könnyfakasztó tartó tok, 
merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv, 
katasztrófavédelmi öv, különböző, bőrből készült tártokok, fegyvertokok, spraytok, bőr bilincsrögzítő öv, 
pisztolytáska, lábbilincs.
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b) Zsákcímke-tartó tok.
c) Málhazsák.
d) Szolgálati igazolvány tok.”

 3. A Rendelet1. 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. 15.20 Lábbeligyártás
Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, 
ragasztott technológiával, kivéve:
a) 1000 V-os villanyszerelő-lábbeli,
b) lovaglócsizma,
c) hegesztőbakancs,
d) női társasági, alkalmi és divatcipő,
e) speciális díszelgőcipő, -csizma,
f ) műtős klumpa, mosható, fertőtleníthető klumpa, egyszer használatos klumpa,
g) hajós félcipő, bakancs,
h) sportcipő,
i) gyermeklábbeli,
j) sav-lúgálló lábbeli,
k) fatalpú klumpa.”

 4. A Rendelet1. 1. melléklet 27. pontja helyébe a következő pont lép:
„27. 32.50 Orvosi eszköz gyártása
a) Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.
b) Elektromos betegápolóágy, betegápolóágy (manuális).
c) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgálólepedő.
d) Antiallergén, steppelt, mosható párna és paplan műszál töltettel.
e) Antiallergén, mosható, steppelt betegalátét.
f ) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő betegalátét.
g) Egészségügyi komforthabmatrac.
h) Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosiműszer-törlő.
i) Sötétítő függöny, szeméremfüggöny (UV Standard 801).
j) Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.
k) Kórházi textíliák.
l) Egyszer használatos nem szőtt termékek: zsilipruhák, lepedők, védőruhák, cipővédő, beteging, sapka,  
eü. szájmaszk, kiegészítők.
m) Steril egyszer használatos nem szőtt termékek: operációs kabátok, lepedők, kiegészítők.
n) Steril egyszer használatos nem szőtt műtéti szettek: általános szett, rectum és laparoszkópos szett, sliccelt 
lepedő szett, szemészeti szett, szekciós szett, laparoszkópos szett, cisztoszkópos szett, TUR szett, kézsebészeti szett, 
kéz-lábizoláló szett, végtagszett, térd arthroszkópos szett, vertikális szett, csípőszett.”

 5.  Hatályát veszti a Rendelet1. 1. melléklet 34. pontja.

2. melléklet a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelethez

A Rendelet1. 2. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.”

3. melléklet a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelethez

A Rendelet2. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat I:5a és J:5a mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(I J)

(5a) 2 2
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Az emberi erőforrások minisztere 14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelete
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), e), i) és p) pontjában,
a 2. § f ) pontja és a 14. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 2. és a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet]
a) 20. § (7) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,
b) 22. §

ba) (1) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „a fenntartó” szöveg,
bb) (2)  bekezdésében az  „a járási hivatal” szövegrész helyébe az  „a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott, a fenntartó” szöveg,
bc) (3) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,

c) 23. §
ca) (4) bekezdésében az „a járási hivatal” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,
cb) (9) bekezdésében az „a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási 

hivatalt, valamint a megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe „a hivatalt” szöveg,
d) 51. §

da) (4)  bekezdés a)  pontjában a „gyámhatóságot és a  gyermekjóléti szolgálatot” szövegrész helyébe 
a  „család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a  gyermekvédelmi 
szakszolgálatot” szöveg,

db) (4)  bekezdés b)  pontjában a  „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a  „család- és gyermekjóléti 
központot” szöveg,

dc) (4c) és (5)  bekezdésében a „gyámhatóságot” szövegrész helyébe a „gyámhatóságot, a  család- és 
gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a  gyermekvédelmi szakszolgálatot” 
szöveg,

e) 63.  § (3)  bekezdésében az  „a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási hivatalt” szövegrész helyébe 
az „a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt” szöveg,

f ) 65. §
fa) (3) bekezdésében az „az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője” szövegrész helyébe 

az „az illetékes kormányhivatal vezetője” szöveg,
fb) (5) bekezdésében az „illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe az „illetékes 

kormányhivatal” szöveg,
g) 73.  § (1) és (4)  bekezdésében, 143.  § (11) és (14)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” 

szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
h) 73.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak” szövegrész helyébe 

az „a kormányhivatalnak” szöveg,
i) 150.  § (4)  bekezdésében az  „az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt” szövegrész helyébe 

az „az illetékes kormányhivatalt” szöveg,
j) 160.  § nyitó szövegrészében az  „A megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe 

az „A kormányhivatal” szöveg
lép.
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2. §  Hatályát veszti a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a) 1.  § e)  pontjában a  „valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaira 

(a továbbiakban: járási hivatal),” szövegrész,
b) 22. § (1) bekezdésében a „ , továbbá a tankerületi központ” szövegrész,
c) 24. § (1) bekezdésében az „az illetékes tankerületi központokat,” szövegrész,
d) 43. § (2) bekezdésében az „a székhely szerint illetékes járási hivatalnak, továbbá” szövegrész,
e) 169. § (7) és (8) bekezdése,
f ) 74. alcíme.

2. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
módosítása

3. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 
8. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
konduktor végzettség és szakképzettség:)
„b) egyetemi szintű, mesterfokozatú konduktor szakképzettség:
ba) a  speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus szakképzettség és konduktor, konduktor-
óvodapedagógus vagy konduktor-tanító szakképzettség együttes megléte és
bb) az okleveles konduktortanár szakképzettség.”

4. §  Az R. 2. § c)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) az  Nkt. 7.  § (1)  bekezdés a)–f ) és i)–j)  pontjában foglalt köznevelési intézményekre és az  Nkt. 20.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott többcélú köznevelési intézményekre, továbbá a  szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 16.  § (1)  bekezdése szerinti szakképző intézményekre, az  Szkt. 18.  §-ában 
meghatározott többcélú szakképző intézményekre és az Szkt. 26. §-ában meghatározott szakképzési centrumokra,
d) a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében ellátásban részesülő gyermekekre, tanulókra, képzésben részt 
vevő személyekre, továbbá a szakszolgálati ellátást kérelmező vagy kezdeményező személyekre és intézményekre,
e) a pedagógus, az oktató, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, 
az  óraadókra, valamint a  köznevelési intézményben, szakképző intézményben nem pedagógus, nem oktató 
munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak),
f ) a gyermekek, a tanulók, a képzésben részt vevő személyek törvényes képviselőire (a továbbiakban: szülő),”

5. §  Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pedagógiai szakszolgálati feladatok országosan egységes szakmai irányítását a miniszter látja el.”

6. §  Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  gyermek, a  tanuló gyógypedagógiai intézményben történő nevelése, oktatása azért nem szervezhető 
meg, mert az Intézmény által vezetett jegyzékben nincsen megfelelő óvoda, iskola, a szakértői bizottság a szakértői 
véleményét megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi 
igazgatónak. A  tankerületi igazgató – szakképzésben részt vevő vagy szakképzésbe jelentkező tanuló esetén 
a  szakképzési centrum vezetőjének egyetértésével – intézkedik arról, hogy a  gyermek, tanuló kötelező felvételét 
ellátó nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény kijelölésre kerüljön. A tankerületi igazgató tizenöt napon belül 
tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot.”

7. §  Az R. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít.”

8. §  Az R. 44/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mentesül a székhelyintézmény a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladat ellátása alól, 
ha azt más, szakosított tagintézmény a megye egésze vonatkozásában teljeskörűen ellátja.
(4) A  székhelyintézmény szakértői bizottsági feladatait a  racionálisabb feladatellátás érdekében szakosított 
tagintézmény a megye egy része vagy a feladat egy része vonatkozásában elláthatja.”
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9. §  Az R. 17. alcíme a következő 45/D. §-sal egészül ki:
„45/D.  § Ha e  rendelet a  szülő részére kötelezettséget vagy jogot állapít meg, nagykorú, cselekvőképes tanuló, 
képzésben részt vevő személy esetén a kötelezettség teljesítése és a jog gyakorlása a tanulót, képzésben részt vevő 
személyt terheli vagy illeti meg.”

10. §  Az R. 17. alcíme a következő 45/E. §-sal egészül ki:
„45/E.  § A  központilag kiadott, szakértői vélemény készítését kezdeményező kérelemnyomtatvány a  vizsgálat 
kezdeményezésének indokait, a szülő nyilatkozatait, a gyermek, tanuló
a) személyes adatait,
b) nevelését-oktatását ellátó intézmény alapadatait,
c) eddigi intézményes fejlesztésére, nevelésére-oktatására vonatkozó adatait,
d) pedagógiai jellemzését
tartalmazza.”

11. § (1) Az R.
 1.  1. § 12. pontjában a „legfeljebb két szakszolgálati feladatot lát el” szövegrész helyébe az „a székhelyintézmény 

vagy más tagintézmény egyes feladatait látja el” szöveg,
 2.  3.  § (3)  bekezdésében az „előtaggal birtokviszonyban” szövegrész helyébe az „előtaggal birtokviszonyban 

vagy szakosított tagintézmény esetében az  ellátott tevékenységre vagy a  tagintézmény földrajzi 
elhelyezkedésére utaló megjelölés az előtaggal birtokviszonyban” szöveg,

 3.  5. § (2) bekezdésében a „megyei szakértői bizottságnak” szövegrész helyébe a „korai fejlesztés és gondozás 
megkezdésére javaslatot tevő szakértői bizottságnak” szöveg,

 4.  12. § (2) bekezdés f ) pontjában a „súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek” szövegrész helyébe a „súlyos 
és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók” szöveg,

 5.  13.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és a)  alpontjában 
az „a nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe az „a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény” 
szöveg,

 6.  15.  § (2)  bekezdésében a  „csak a  kiskorú tanuló szülője, illetve a  nagykorú tanuló kezdeményezheti” 
szövegrész helyébe a „csak a szülő kezdeményezheti” szöveg,

 7.  16. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés nyitó szövegrészében és b)–d) pontjában, valamint (5) bekezdésében 
a „köznevelési” szövegrész helyébe a „köznevelési, illetve szakképző” szöveg,

 8.  16. §
a) (2)  bekezdésében a „fejlesztő nevelésben” szövegrész helyébe a „fejlesztő nevelésben-oktatásban” 

szöveg,
b) (3)  bekezdés b)  pontjában az  „a megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe 

az „a kormányhivatal” szöveg,
c) (4)  bekezdésében az  „a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak” szövegrész helyébe 

az „a kormányhivatalnak” szöveg,
d) (6) bekezdésében a „köznevelési” szövegrészek helyébe a „köznevelési, illetve szakképző” szöveg,

 9.  17. §
a) (1)  bekezdés d)  pontjában a  „nevelési-oktatási intézményben” szövegrész helyébe a  „nevelési-

oktatási, illetve szakképző intézményben” szöveg,
b) (1) bekezdés e) és f ) pontjában az „egyéni munkarend” szövegrész helyébe az „egyéni munkarend, 

egyéni tanulmányi rend” szöveg,
c) (1)  bekezdés h)  pont hb)  alpontjában a  „középfokú iskolára” szövegrész helyébe a  „középfokú 

iskolára, szakképző intézményre” szöveg,
10. 18. §

a) (1)  bekezdésében a „kiskorú tanuló esetén a  szülő, nagykorú tanuló esetén a  tanuló” szövegrész 
helyébe a „szülő”, a „szülő, a tanuló” szövegrész helyébe a „szülő”, a „járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „tankerületi központot” szöveg,
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b) (2)  bekezdésében a „szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a  tanuló” szövegrész helyébe a „szülő”, 
a „Szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak” szövegrész helyébe az „A szülőnek”, a „járási 
hivatalnál” szövegrész helyébe a „tankerületi központnál” szöveg,

c) (3)  bekezdésében a  „szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a  tanulónak” szövegrész helyébe 
a „szülőnek”, a „szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló” szövegrész helyébe a „szülő” szöveg,

11.  19. §
a) (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló” szövegrész 

helyébe a „Ha a szülő” szöveg,
b) (2)  bekezdés a)  pontjában a  „kijelölt köznevelési intézménynek” szövegrész helyébe a  „kijelölt 

intézménynek” szöveg,
12.  20. §

a) (1) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézmény, 
illetve szakképző intézmény” szöveg,

b) (3) bekezdésében a „kollégium” szövegrész helyébe a „kollégium, a szakképző intézmény” szöveg,
13.  23. §

a) (2) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézményben” szövegrész helyébe a „kijelölt intézményben” 
szöveg,

b) (5) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak” szöveg,
c) (6)  bekezdésében az  „a megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalnál a  nevelési-oktatási 

intézmény” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnál a kijelölt intézmény” szöveg,
14.  24. § (2) bekezdésében az „a nevelési-oktatási intézmények” szövegrész helyébe az „a nevelési-oktatási, illetve 

szakképző intézmények” szöveg,
15.  28.  § (3)  bekezdésében és 29.  § (4)  bekezdésében a „nevelési-oktatási” szövegrészek helyébe a „nevelési-

oktatási, illetve szakképző” szöveg,
16.  29.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés b)–g)  pontjában, 30.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 31.  § (5)  bekezdés 

e)  pontjában, 34.  § (7)  bekezdés b)  pontjában és 35.  § (2)  bekezdésében a „nevelési-oktatási” szövegrész 
helyébe a „nevelési-oktatási, illetve szakképző” szöveg,

17.  31. § (1) és (2) bekezdésében az „igazgató-helyettes” szövegrész helyébe az „igazgatóhelyettes” szöveg,
18.  32. § (1) bekezdés

a) a)  pont ab)  alpontjában a  „pedagógus szakvizsga, továbbá szakmailag és szervezetileg önálló 
pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, intézményegységben szerzett legalább 
hároméves vezetői gyakorlat, vagy” szövegrész helyébe a „pedagógus-szakvizsga,” szöveg,

b) b) pont ba) alpontjában a „pszichológus, gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár” szövegrész 
helyébe a „pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár” szöveg,

19.  32. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében, (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjában az „igazgató-
helyettesi megbízás” szövegrész helyébe az „igazgatóhelyettesi megbízás” szöveg,

20.  2.  melléklet 2.  pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”, a „járási hivatalnál” 
szövegrész helyébe a „tankerületi központnál” szöveg,

21.  6.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat C:18 mezőjében a  „bármely pedagógus” szövegrész helyébe 
az  „óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, konduktor, a  továbbiakban meg nem nevezett 
gyógypedagógus, pedagógia szakos előadó, pedagógia szakos nevelőtanár” szöveg

lép.
 (2) Az R. 13. § (1) bekezdésében az „az 1. melléklet szerinti vizsgálat” szövegrész helyébe az „a vizsgálat” szöveg lép.

12. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 1.  § 3.  pont nyitó szövegrészében, a)  alpont nyitó és záró szövegrészében, b)  alpont nyitó és záró 

szövegrészében, 1. § 8. pont nyitó szövegrészében, a) alpont nyitó és záró szövegrészében, 32. § (1) bekezdés 
a)  pont aa) és ab)  alpontjában, b)  pont ba)–bc)  alpontjában, (2)  bekezdésében, 6.  melléklet 1.  pontjában 
foglalt táblázat C:1, C:35 és C:36 mezőjében a „végzettség és” szövegrész,

b) 1. § 10. pontja,
c) 2. § h) pontjában a „valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira (a továbbiakban: járási 

hivatal),” szövegrész,
d) 15. § (3) bekezdése,
e) 15. § (4) bekezdésében az „az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása vagy” szövegrész,
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f ) 17. § (1) bekezdés h) pont hc) alpontjában, h) pont záró szövegrészében, 25. § (6) bekezdésében a „nevelési-
oktatási” szövegrész,

g) 17. § (5) bekezdésében a „köznevelési” szövegrész,
h) 32.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a „szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati 

feladatot ellátó intézményben, intézményegységben szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat, vagy” 
szövegrész,

i) 33. § (2) bekezdésében és 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat címében a „végzettségi és” szövegrész,
j) 3. melléklet 4. pont 4.2. alpontjában a „fejlesztő nevelésre” szövegrész,
k) 3. melléklet 5. pontjában a „ , fejlesztő nevelésére” szövegrész,
l) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. és 9. sora.

 (2) Hatályukat vesztik az R. 1. § 3. pont ba) alpontjában a „végzettség és” szövegrészek.
 (3) Hatályát veszti az R.

a) 43. §-a,
b) 1. melléklete.

3. A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet
a) 2. mellékletében foglalt táblázat 37., 38., 40. és 43. sora, valamint
b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:39 mezőjében a „ , valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba 

az iskola igazgatója által meghatározott időben” szövegrész.

4. Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

14. §  Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 
20/2019.  (VIII.  30.) EMMI rendelet 37.  §-ának a  pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „(2)–(14) bekezdésében” szövegrész 
helyett a „(2)–(13) bekezdésben” szöveggel lép hatályba.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 10. §, a 11. § (2) bekezdése, a 12. § (3) bekezdése és a 14. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A honvédelmi miniszter 6/2020. (IV. 16.) HM rendelete
a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 108.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságokat az 1. melléklet határozza meg.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 6/2020. (IV. 16.) HM rendelethez

A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok

A B

1 A gazdasági társaság neve Cégjegyzékszáma

2
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen 
működő Részvénytársaság

13-10-040111

3 HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen működő Részvénytársaság 15-10-040092

4
Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen 
működő Részvénytársaság

13-10-040155

5
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-042134

6
HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-920090

7 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-018249

8 HDT Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-345552

9 TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt. 03-10-100574

10
ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-062359

11 TECHIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-187535

12 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140513
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

IX. Határozatok Tára

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2020. (IV. 16.) KKM határozata
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet  
11. § b)–d) pontjának hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11.  §-a és a  haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások 
tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) 13.  § (4)  bekezdése alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 140. § f ) pont fa) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítom, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az  Európai Unióból történő 
kilépésének időpontja mint hatálybalépési feltétel 2020. január 31. napján bekövetkezett, ezáltal a  Rendelet 11.  § 
b)–d) pontja hatálybalépésének naptári napja 2020. január 31., azaz kettőezerhúsz január harmincegyedik napja.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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