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PEDAGÓGUSOK  JOGI  ÉRTESÍTŐJE 
 
A Pedagógusok Jogi Értesítője 2022. szeptember 1. és 2023. június 15. napja között megjelenő 
10 db. havi tematikus száma, klasszikus kéthasábos nyomdai tördeléssel készített .pdf formátumú 
elektronikus kivitellel, havonkénti e-mailes küldéssel, kinyomtatásra vagy monitorról használatra 
alkalmasan, a megjelenése időpontjában hatályos jogi információt nyújt az alábbi 
témakörökben: 
 
2022. 
* Szeptember: A köznevelési törvénynek és végrehajtási rendeletének, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló miniszteri rendeletnek a 2022. szeptember 1. napjától hatályos módosításokkal is egységes 
szerkezetbe foglalt teljes szövege MIT HOL TALÁL? jogkeresési segédlettel; 
* Október: Az óvodákra vonatkozó külön köznevelési jogi szabályozás; valamint a kollégiumokra vonatkozó 
külön köznevelési jogi szabályozás; 
* November: A sajátos nevelési igényű (sni) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (btmn) 
gyermekek, tanulók nevelésére-oktatásra vonatkozó külön köznevelési jogi szabályok; 
* December: Nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények vonatkozó eltérő jogi szabályozás a 
köznevelési jogban. (Önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartásban működő intézményekre vonatkozó 
külön köznevelési jogi szabályozás.); 
2023. 
* Január: Pedagógusokra vonatkozó munkajogi szabályok és a pedagógus életpályamodell, minősítés, 
továbbképzés jogi szabályozása 2023. január 2. napján hatályos tartalommal. (A Munka Törvénykönyvének és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek + a köznevelésben történő végrehajtási rendeletének, életpálya-
modellnek pedagógusokra alkalmazandó szabályai és a pedagógus-továbbképzési kormányrendelet.); 
* Február: Tantervek, képzési alapprogramok és külön programok.(NAT, Kerettantervek, művészetoktatás, 
nemzetiségi oktatás); 
* Március: Belső jogi normák a köznevelési intézményben. (Pedagógiai program, nevelési program, szervezeti 
és működési szabályzat, házirend.); 
* Április: Értékelés, minősítés, vizsgák. (Felvételi eljárások, értékelésre vonatkozó jogi szabályok, 
vizsgaszabályzatok.); 
* Május: I. Egészségvédelem (egészséges életmódra nevelés, baleset- és betegségmegelőzés, mindennapos 
testedzés, stb.); II. Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés a nevelési-oktatási intézményekben. 
III. Jogvédelem (jogorvoslat, panasz, érdekvédelem) az óvodában, iskolában, kollégiumban. 
* Június: Polgári jogi felelősség, büntetőjogi és szabálysértési felelősségek a nevelési-oktatási intézményben. (A 
gyermekkorú, kiskorú, fiatalkorú és nagykorú tanuló -, valamint a szülő -, a pedagógus -, és az intézmény jogi 
felelőssége.) 
 
A Pedagógusok Jogi Értesítője, mint egyfajta szakmai közlöny a pedagógusoknak 
(óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, köznevelési vezetők, szakértők, érdekképviselők) nyújt 
pontos és könnyen kezelhető jogi információt az őket érintő jogszabályok éppen hatályos 
állapotáról egységes szerkezetű normaszövegek, tematikus jogi összeállítások és a 
joganyagokban keresést segítő mutatók közlésével. Szerkesztője dr. Bíró Endre ügyvéd, 
címzetes egyetemi tanár. Kiadja a Jogismeret Alapítvány, közhasznú szervezet.  
 
A Pedagógusok Jogi Értesítője megrendelhető írásban: 
a.) a www.jogismeret.hu honlapon (Kiadványok / Pedagógusok Jogi Értesítője oldalon a kész 
sablonba csak a megrendelő adatait kell beírni);  vagy 
b.) az info@jogismeret.hu e-mail címre küldött üzenettel (megrendelő neve, címe, adószáma). 
 
A megrendelés 2022/2023. tanévre szóló előfizetési díja (a 10 db. havi közlönyszám mindössze): 
6.000,-Ft + ÁFA; amit elektronikusan küldött számla ellenében banki átutalással lehet megfizetni.  


