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A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (4)  bekezdésében, valamint 
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Szkt.) 34. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal kell legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet 
biztosítani.

 (2) A  2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 7.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően a  2022/2023. tanévben a  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

 (3) Az  Nkt. 4.  § 31.  pontjától, az  Szkt. 34.  § (1)  bekezdés b)  pontjától, valamint az  R. 2.  § (2)  bekezdésétől eltérően 
a 2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).

 (4) Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől a nemzetiségi 
oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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