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1. Óvoda 

 
Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti (Megj.:alapító okiratban szerepelnie 
kell), feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 
körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.(Megj.:hatályba lép: 2014.szeptemeber 1-től) 

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a 
beilleszkedési, tanulási, maga-tartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, 
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. 

(4)A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 

(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az 
ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is 
teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy 
rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt 
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos 
alapprogramjában foglalt követelményeket. (Megj.: hatályba lép 2014.szeptember 1-
től.) 

20/2012.EMMI rendelet 

A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai 

12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva 
tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, 
óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 

 Nkt.3.melléklet  

Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 



        A B C D 

1 

évfolyam 
gyermek, tanuló 
heti óraszáma 

osztályok heti 
időkerete 

nemzeti- 
ségi iskolai nevelés-
oktatás többlet tanórai 
foglal- 
kozásai- 
nak száma 

2   
BA 
testne- 
velés 
nélkül 

BB 
testne- 
velés 

BC órák 
testne- 
veléssel 

CA 
engedé- 
lyezett 

CB a hittan 
több- 
let óra- 
kerete 
egyházi intéz- 
mények-ben 

3 óvoda 61   61 61 2 

 

2. Csoportlétszám 
Nkt. 25.§ (7)63 Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok 
minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai 
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 
húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok 
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló 
átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha 
azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése 
indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony 
korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a 
minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher 
nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. 

Nkt.4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

Osztály- és csoportlétszámok 

  A B 

1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 

2   BA minimum BB maximum BC átlag 

3 Óvoda 13 25 20 

 

Nkt. Átmeneti és vegyes rendelkezések 

97.§ (18)  A 4. melléklet szerinti osztály-, csoportlétszámokat és a 47. § (7) 
bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2013/2014. tanévtől felmenő 
rendszerben kell alkalmazni. 



Nkt. 47.§ (7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési 
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzék-
szervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy 
halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni 
az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha 
nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

Figyelembe kell még venni a 20/2012. EMMI rendelet kötelező eszköz-és felszerelési 
jegyzékben szereplő szabályozást, a csoportszoba gyerekenkénti kötelező m2 –ét. 

161. § (1) A 2. melléklet határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és 
felszereléseket, továbbá helyiségeket, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek 
rendelkezniük kell [a továbbiakban: kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési 
jegyzék]. 

(2) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak a nevelési-
oktatási intézmény részére fenntartóra tekintet nélkül kötelezőek, ha az intézmény 
működésének megkezdéséhez szükséges engedélyt a rendelet hatálybalépése után 
adják ki, vagy ha az állami, önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény a 
rendelet hatálybalépése után kezdi meg a tevékenységét. 

(3) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott 
eszközöket és felszereléseket az alapító okiratban meghatározott tevékenységhez kell 
biztosítani. Az egyházi és magánintézmény esetén a kötelező eszközök és 
felszerelések meglétének vizsgálatához a működés megkezdéséhez szükséges 
engedélyben meghatározottakat is figyelembe kell venni. 

(4) Ha az óvoda, kollégium fokozatosan kezdi meg tevékenységét, az eszközöket és 
felszereléseket a ténylegesen ellátott feladatokhoz kell fokozatosan megteremteni. Ha 
az iskola nem valamennyi évfolyamon kezdi meg tevékenységét, az eszközöket és 
felszereléseket felmenő rendszerben lehet beszerezni oly módon, hogy – a nevelő és 
oktató munka megkezdésekor, ezt követően felmenő rendszerben – az adott évfolyam 
mellett legalább a következő évfolyam indításához szükséges eszközök és 
felszerelések rendelkezésre álljanak. Új iskola, kollégium indítása esetén az induló 
könyvtári állományba tartozó dokumentumok száma nem lehet kevesebb az előírt 
állomány ötven százalékánál. A teljes könyvtári dokumentumállományt három év alatt 
kell elérni. 

162. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény több feladatellátási helyen működik, a 
kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározottakat nem kell 
minden feladatellátási helyen teljesíteni, feltéve, hogy azok a tanulók, akiknek a 
feladatellátási helyén az adott helyiség, eszköz, felszerelés nem áll rendelkezésre, 
aránytalan teher és többletköltség, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének 
sérelme nélkül igénybe tudják venni azokat a másik feladatellátási helyen. 

 (4) Az orvosi szobára vonatkozó előírások megtartása nem kötelező abban az esetben, 
ha – az óvoda-, iskola-egészségügyi szolgálat nyilatkozata szerint – a gyermekek, 
tanulók ellátása a nevelési-oktatási intézmény közelségében található egészségügyi 
intézményben megoldható. Azon nevelési-oktatási intézmények esetében, ahol az 
orvosi szobára vonatkozó előírások megtartása nem kötelező, a szűrővizsgálatok 
végzésére olyan helyiséget kell biztosítani, amelynek felszereltsége az iskola-



egészségügyi ellátás adminisztratív tevékenységeinek és a védőnői szűréseknek a 
kivitelezésére elegendő. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában és 
iskolában orvosi szobát minden esetben helyben kell kialakítani. 

(5) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök 
és felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel. 

(6) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségek 
kialakítására előírt követelmények teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, 
vagy a nemzeti szabvánnyal azonos vagy azzal egyenértékű építési és műszaki 
előírásoknak megfelel az épület. Amennyiben a nemzeti szabvány vagy a nemzeti 
szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e 
rendelet mellékletben meghatározott követelménytől, abban az esetben a kötelező 
(minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék rendelkezése az irányadó. 

(7) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre 
előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására 
vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, 
továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az 
óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fő. 

2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 
felszereléséről 

Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti 
szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és 
műszaki előírásoknak való megfelelőség fogadható el. Amennyiben a nemzeti 
szabvány, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és 
műszaki előírás eltér az e mellékletben meghatározott követelménytől, abban az 
esetben a melléklet rendelkezése az irányadó. 

A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum 
követelmény.  

A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől 
függően – alapterülete lehetővé teszi legalább egy óvodai csoport, iskolai osztály, 
kollégiumi csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, 
biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, öltözését, 
tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt 
követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, 
munkavédelmi követelményeknek. 

Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus – az 
óvoda, iskola SZMSZ-ében, házirendjében meghatározott – védő, óvó előírások 
figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, az iskolai tanórákra az általa 
készített, használt pedagógiai eszközöket. 

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk 
kell a gyermekek, tanulók testméretéhez. 



Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az 
adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő 
gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben 
az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, 
felszerelésből a tényleges, érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget 
beszerezni. 

Ahol a melléklet az óvoda pedagógiai programjára utal, azon az Óvodai nevelés 
országos alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést biztosító óvoda esetén a 
Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján 
jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 

Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési 
szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. 

Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában 
lehetővé teszi valamennyi gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak 
egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.  

Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül, 
például közterületen, amennyiben garantált, hogy azt csak az óvodába felvett 
gyermekek veszik igénybe.  

Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási intézmény, kollégium sajátos nevelési 
igényű – különösen a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
mozgásszervi fogyatékossággal küzdő - gyermekek, tanulók nevelésével foglalkozik, a 
gyermekek, tanulók által használt helyiségek kialakításánál az eszközök és 
felszerelések beszerzésénél biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és 
érzékelhető, valamint biztonságos környezetet, – a fogyatékosság típusától függően – a 
kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. 
A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközök és felszerelések megvásárlásánál 
figyelembe kell venni. 

Ha az óvoda nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésében, vagy az iskola (ide értve a 
művészetoktatási intézményeket is) a nemzetiséghez tartozók iskolai oktatásában, 
illetve a kollégium nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelésében vesz részt, az 
eszközök és felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai sajátosságokat 
figyelembe kell venni. 

Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál a ,,óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, 
azon az óvodát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e 
telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen 
vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 

Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és 
telephelyen)” megjelölést alkalmazza úgy valamennyi feladat ellátási helyen 
kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 

A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai gyermekcsoportokat kell 
érteni. 



A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában (feladatellátási 
helyenkénti bontásban is) rögzített felvehető maximális gyermeklétszám értendő. 

1. Ó V O D A 

(a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodára vonatkozó eltérő követelmények a 
megjegyzésben külön feltüntetve) 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, 
légköbméter, belső burkolat, 

megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 
jogszabályok tartalmazzák. 

  A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Csoportszoba gyermekcsoportonként 1 gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában is  

a csoportszoba 
alapterülete nem lehet 
kevesebb, mint 2 m2/fő  

3. gyermekágy/fektető 
tároló helyiség 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 
valamennyi gyermekágy 
tárolására alkalmas) 
csoportonként 1 

  

4. tornaszoba, 
sportszertárral 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1  

A tornaszoba kialakítása 
kötelező.  

Amennyiben további 
tornaszoba kialakítása válik 
szükségessé, úgy a 
gyermekek számára 
aránytalan teher és 
többletköltség nélkül más 
nevelési-oktatási 
intézménnyel-, illetve 
sportolásra alkalmas 
létesítmény üzemeltetőjével 
írásban kötött megállapodás 
alapján is biztosítható a 
tornaszoba vagy tornaterem 
helyiség használata. 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 



óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani. 

5. logopédiai foglalkoztató, 
egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában a logopédiai és az 
egyéni foglalkoztatókat 
külön kell kialakítani 

6. óvodapszichológusi 
helyiség 

ha az óvodapszichológus 
alkalmazása kötelező 
óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában helyben 
alakítandó ki. 

7. Játszóudvar óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is 
kialakítható, ha adott időben 
biztosítható a kizárólagos 
használat az óvoda részére 

gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani 

8. intézményvezetői iroda óvoda székhelyén és azon 
a telephelyen, amelyen az 
intézményvezető-
helyettes, illetve 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező 1 

  

9. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az óvodában 
intézményvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

10. tagintézmény-,  
intézményegységvezető- 
helyettes 

Ha az óvodában 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 
telephelyen 1 

  

11. óvodatitkári iroda ha az óvodában az 
óvodatitkár alkalmazása 
kötelező 

óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. 
alapján az óvodatitkár 
alkalmazása kötelezően 
előírt, a feladatellátáshoz 



szükséges hely a 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettesi irodával közösen 
is kialakítható, ha azt a 
helyiség mérete lehetővé 
teszi. 

12. nevelőtestületi és 
könyvtárszoba 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az 
esetben alakítható ki a 
nevelőtestületi szobával 
együtt, ha azt a helyiség 
mérete lehetővé teszi. A 
könyvtárszoba legalább 500 
könyvtári dokumentum 
befogadására legyen 
alkalmas, az óvoda-
pedagógusok 
felkészüléséhez. 

13. általános szertár/raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  

14. többcélú helyiség (szülői 
fogadásra, tárgyalásra, 
ünnepek megtartására 
alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen 
vagy telephelyen) 1 

  

15. orvosi szoba, elkülönítő 
szoba 

óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, 
létesítése nem kötelező, 
amennyiben az óvoda-
egészségügyi szolgálat 
nyilatkozata szerint a 
gyermekek ellátása – 
aránytalan teher és 
többletköltség nélkül − a 
közelben található 
egészségügyi intézményben 
megoldható. 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában minden esetben 
helyben kell kialakítani. 

16. Gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 Másik gyermekcsoporttal 
közösen is kialakítható, ha a 
helyiség alapterülete, illetve 
a gyermekek száma azt 



lehetővé teszi. 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki 
másik csoporttal közösen. 

17. gyermekmosdó, WC 
helyiség 

gyermekcsoportonként 1 

(WC - nemenként 1) 

Gyermeklétszám 
figyelembevételével. 

Másik gyermekcsoporttal 
közösen is kialakítható, ha a 
helyiség alapterülete, illetve 
a gyermekek száma azt 
lehetővé teszi. 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában nem alakítható ki 
másik csoporttal közösen és 
ott ahol mozgáskorlátozott 
gyermeket nevelnek, az 
akadálymentes WC 
kialakítása is kötelező. 

18. felnőtt öltöző óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában 
gyógypedagógusok, 
konduktorok is 
alkalmazásba kerülhetnek. 

19. felnőtt mosdó óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat 2, 

vagy az óvoda épülete 
emeletes, szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában 
gyógypedagógusok, 
konduktorok is 
alkalmazásba kerülhetnek. 

20. felnőtt WC helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai 
csoportok száma több 
mint hat, vagy az óvoda 

Alkalmazotti létszám 
figyelembevételével. 

A kialakításnál figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 



épülete emeletes, 
szintenként 1 

gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában gyógy-
pedagógusok, konduktorok 
is alkalmazásba 
kerülhetnek. 

21. felnőtt zuhanyzó óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel 
kell lenni arra is, hogy férfi 
óvodapedagógusok, 
gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában 
gyógypedagógusok, 
konduktorok is 
alkalmazásba kerülhetnek. 

22. mosó, vasaló helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  

23. szárító helyiség óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol a szárító 
helyiség a mosó, vasaló 
helyiséggel együtt 
kialakítható.  

24. felnőtt étkező óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  

25. főzőkonyha  óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

26. melegítő konyha óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  

27. tálaló-mosogató óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  

28. szárazáru raktár óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

29. földesárú raktár  óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

30. Éléskamra óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program 
szerint, helyben főznek. 

31. karbantartó műhely óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában. 



32. kerekesszék tároló óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 
szintenként 2 

Gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai 
óvodában, ahol 
mozgáskorlátozott 
gyermekeket nevelnek. 

33. ételhulladék tároló óvodánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  

34. A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, tervezési program többet is előírhat. 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI  

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, 
felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C 

1. Csoportszoba     

óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény 
ágybetétek, decubitus matrac 
egyéni szükséglet szerint; 
látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén 
védőszegély (rács). 

gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható 
magasságú, lábtartóval és 
ülőkével. 

Gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes 
óvoda asztalok. 

fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  

Szőnyeg gyermekcsoportonként, a 
padló egyötödének 
lefedésére alkalmas 
méretben 

  

játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 

  



gyermek esetén további 1  

Könyvespolc gyermekcsoportonként 1   

élősarok állvány gyermekcsoportonként 1   

 textiltároló és 
foglalkozási eszköztároló 
szekrény 

gyermekcsoportonként 1   

 edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1   

 Szeméttartó gyermekcsoportonként 1   

 2. Tornaszoba     

 Tornapad 2   

 Tornaszőnyeg 1   

 Bordásfal 2   

 mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

1   

 egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

három gyermek egyidejű 
foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési 
igényű gyermeket nevel; a 
pedagógiai programban 
foglaltak szerint. 

 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba   

 a fogyatékosság 
típusának megfelelő, a 
tanulási képességet 
fejlesztő eszközök 

  A pedagógiai programban 
foglaltak szerint. 

 tükör (az asztal 
szélességében) 

1   

 Asztal 1   

 Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 

 Szőnyeg 1   

 játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

1   

 4. óvodapszichológusi 
szoba 

Gyermeklétszám szerint   



 Asztal 1   

 Szék 4   

 Szőnyeg 1   

 Könyvek, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

1   

 5. Játszóudvar     

 kerti asztal gyermek- 
csoportonként 1 

  

 kerti pad gyermek- 
csoportonként 2 

  

 Babaház gyermek- 
csoportonként 1 

  

 udvari homokozó gyermek- 
csoportonként 1 

  

 Takaróháló homokozónkként 1 A homokozó használaton 
kívüli lefedéséhez. 

 mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

V. rész szerint   

 6. Intézményvezetői 
iroda 

    

 íróasztal és szék 1-1   

 tárgyalóasztal, székekkel 1   

 Telefon 1   

 Fax 1   

 Könyvszekrény 1   

 Iratszekrény 1   

 Elektronikus 
adathordozó szekrény 

1   

 számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 felszerelés   

 számítógépasztal és szék 1-1   



 7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári 
iroda 

  

 (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)   

 íróasztal és szék 1-1   

 Iratszekrény 1   

 Telefon 1 Közös vonallal is 
működtethető. 

 számítógépasztal és szék 1-1   

 számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1   

 8. Nevelőtestületi szoba     

 fiókos asztal, ami egyben 
eszköz előkészítő 
munkaasztal is 

pedagóguslétszám  
szerint 1 

  

 Szék pedagóguslétszám  
szerint 1 

  

 könyvtári dokumentum 500 Az óvoda-pedagógusok 
felkészüléséhez. 

 Könyvszekrény 2 Legalább ötszáz könyvtári 
dokumentum tárolásához 
alkalmas legyen. 

 Fénymásoló 1   

 Tükör 1   

 9. Többcélú helyiség     

 tárgyalóasztal székekkel 1   

 10. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 
vonatkozó jogszabályban 
előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-
egészségügyi szolgálat az 
óvodában megszervezett, 
biztosított. 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában, 
helyben biztosítva. 

 11. Gyermeköltöző     

 öltözőrekesz, ruhatároló, gyermeklétszám öltözőrekeszen belül 



fogas figyelembevételével elkülönített cipőtároló 

 Öltözőpad gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  

 12. Gyermekmosdó, 
WC helyiség 

    

 Törülközőtartó gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  

 Falitükör mosdókagylónként 1   

 rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

  

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

  A B C 

egyéni tisztálkodó 
szerek 

gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 

tisztálkodó 
felszerelések 

mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, 
szappantartó 

Fésűtartó csoportonként 1   

Törülköző felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

  

Abrosz asztalonként 3   

Takaró gyermeklétszám szerint 1   

ágyneműhuzat, 
lepedő 

gyermeklétszám  
szerint 3-3 

  

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, 
felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C 

szennyes ruha tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

mosott ruha tároló óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

Mosógép óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben 
történik 

Centrifuga óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

ha a mosás helyben 
történik 

Vasaló óvodánként (székhelyen és   



telephelyen) 1 

Vasalóállvány óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

Szárítóállvány óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

Takarítóeszközök óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna 

 Hűtőgép óvodánként 1   

 Porszívó óvodánként 1   

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

  A B C 

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

különféle játékformák (mozgásos 
játékok, gyakorló, szimbolikus, 
szerepjátékok, építő-konstruáló 
játékok, szabályjátékok, 
dramatizálás, bábozás, 
barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 
segítő, mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és 
udvari eszközök 
külön-külön 

ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

az anyanyelv fejlesztésének, a 
kommunikációs képességek 
fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

értelmi képességeket (érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) és a 
kreativitást fejlesztő anyagok, 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

ábrázoló tevékenységet fejlesztő, 
eszközök 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

a természeti-emberi-tárgyi gyermekcsoportonként a az óvoda pedagógiai 



környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

programja szerint 

munka jellegű tevékenységek 
eszközei 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök   

 Televízió óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

 magnetofon/CD 
lejátszó/hangfalak 

három csoportonként 1   

 diavetítő vagy projektor óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

 Vetítővászon óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

 hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

 hangszer (gyermekeknek) gyermek- 
csoportonként, a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai 
programja szerint 

 egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési 
igényű gyermeket 
nevelő óvodában; az 
óvoda pedagógiai 
programja szerint 

 projektor vagy írásvetítő 1   

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI 
SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, 
felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C 

1. Beszédfogyatékosok     

tükör 120 X 180 cm csoportonként 1   

logopédiai alapkészlet csoportonként 1   

2. Hallási fogyatékosok     

Dallamíró csoportonként 1   

hallásvizsgáló és óvodánként Abban az esetben, ha az óvoda a 



hallókészülék tesztelő 
felszerelés 

(székhelyen és 
telephelyen) 1 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a 
többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el és a 
gyermekek száma nem éri el a 
tizenhármat, az eszköz 
használata megoldható másik 
köznevelési intézménnyel 
történő együttműködés keretében 

vezetékes vagy vezeték 
nélküli egyéni, illetve 
csoportos adó-vevő 
készülék 

gyermeklétszám 
szerint 1 

  

a különböző nyelvi 
kommunikációs szinteknek 
megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas 
elektronikus 
információhordozó 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

Abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a 
többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a 
gyermekek száma nem éri el a 
tizenötöt, az eszköz használata 
megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő 
együttműködés keretében 

nyelvi kommunikáció 
vizuális, auditív 
megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas 
eszköz 

óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

Abban az esetben, ha az óvoda a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a 
többi gyermekkel azonos óvodai 
csoportban látja el, és a 
gyermekek száma nem éri el a 
tizenötöt, az eszköz használata 
megoldható másik köznevelési 
intézménnyel történő 
együttműködés keretében 

 Szurdologopédiai eszközök csoportonként 1   

 3. Látási fogyatékosok     

 Olvasótelevízió gyermeklétszám 
figyelembevételével 

gyengénlátók, aliglátók számára 

 hatrekeszes doboz, gombás 
tábla, szöges tábla, csörgő 
labda 

gyermeklétszám 
szerint 1 

  

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C 



étel-mintavétel (üvegtartály) készlet Óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

amennyiben étel 
kiosztása folyik 

Elsősegélyláda Óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi 
előírások szerint 

gyógyszerszekrény (zárható) Óvodánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a közegészségügyi 
előírások szerint 

amennyiben a betöltött munkakörben 
a viselete előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak 
szerint 

amennyiben a betöltött munkakörben 
a viselete előírt, vagy javasolt, 
munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak 
szerint 

tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

 

3. Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése 
Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 
gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos. 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, 
az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda 
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az 
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, 
aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 
körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvoda-
pedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
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20. § (1)10 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül 
sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 
harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában 
működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. 



(1a)11 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 
meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 
elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, 
valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

(1b)12 A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március 
elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

(1c)13 A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus 
elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a 
gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. 

(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon 
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 

(3)14 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

(4)15 Az óvoda vezetője 

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele 
esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint 
megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 



tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket 
az óvodába nem íratták be. 

(6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett 
fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a 
nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. 

(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal 
határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 
íratták be. 

(8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát 
változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda 
feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek 
óvodai jogviszonya a (2) bekezdés szerint megszűnt. 

 

4. Tankötelezettség megállapítása 
Nkt.  45. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden 
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 
teljesíteni. 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek 
esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő 
kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 
hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos 
nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a 
végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség 
meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola 
igazgatója dönt. 

(4) A tankötelezettség kezdetéről 

a) az óvoda vezetője, 

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 
bizottság, 

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 

 (8) A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek 
nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal 
számára. A járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a 



nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és 
tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzője számára, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a 
tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. 

(9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a 
törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. 

(10) A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási hivatal az állami 
intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást 
megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 
óvodának, általános iskolának. 
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21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével 
kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt 
igazolja, 

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 
további részvételéről, 

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha 

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető 
el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok 
alapján, 

cb) a gyermek nem járt óvodába, 

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) 
pont szerinti döntéssel, vagy 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az 
augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai 
nevelésben. 

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a 
szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 



a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással 
vagy a (2) bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást 
szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, 

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről 
dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői 
bizottság korábban nem hozott döntést. 

 

5. Óvodai jogviszony megszűnése 
Nkt. 53. § (1) Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 
kimaradására, 

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.  

(Megj.: hatályba lép 2014.szeptember 1-től) 
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50. § (1) Megszűnik az óvodai elhelyezés – a közoktatási törvény 74. § (3) 
bekezdésében foglaltak kivételével (Megj.: Ha a gyermek gyámhatósági intézkedés 
alapján jár óvodába , ha hátrányos helyzetű  , ha ötödik életévét betöltötte és napi 
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.) –, ha a gyermek az óvodából 
igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább 
két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 

(2) A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a 
gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét. 

(3) Ha az óvodai jogviszony megszűnik , a gyermek adatait a jogviszony 
megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell. 

 

6. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 
Nkt. 47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges 
bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 
megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság 
szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást 
nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek 
figyelembevételével. 



(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-
oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-
oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, 
iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, 
azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók – külön vagy közös vagy részben közös – nevelésében és 
oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai 
nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet. 

(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi 
feltételek szükségesek: 

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény 
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a 
neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet, 

b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-
oktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői 
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű 
gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális 
gyógyászati és technikai eszközök, 

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 

(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai 
nevelését, oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának 
megfelelően kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 
nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül. 

(6)127 A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy 
gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény 
alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A járási 
hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el . Ha a szülő a járási 
hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási 
hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan 
intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A 
szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a 
társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 

(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, 
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai 
csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-
oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 
fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az 



óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében 
valósítható meg. 

(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási 
intézményben 

a) a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, 
gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, 
terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás 
elsődleges célja 

aa) a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése, 

ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, 

b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és 
szakképzettség kell, 

ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési 
igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációját, rehabilitációját szolgálja, 

bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz, 

(10)128 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges 
speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat 
útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és 
működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata. 

Figyelembe kell venni a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról szabályozását. 

 

7. Pedagógusok, alkalmazottak 
A köznevelésben történő alkalmazás feltételei 

Nkt. 66. § (1) A köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott 

a) rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, 

b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. 

(2) A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazott az óvodai nevelőmunka, az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató 
munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, 
tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem 
szempontjából közfeladatot ellátó személy. 

(4) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 
végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 3. melléklet, a pedagógiai 
szakszolgálat intézményeiben pedagógus-munkakörben, továbbá a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó 
munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit külön 



jogszabály állapítja meg. Az óraadó tanárok végzettsége és szakképzettsége 
tekintetében a 3. mellékletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

98.§ (3) Az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a 
tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói 
szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozás tartására alkalmazható az is, aki konduktor-
tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik 

(8) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor 

a) a végzettség szintjének megfelelő tanári szakképzettségnek kell elfogadni a képzés 
szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt 
szakképzettséget, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a 
tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító 
felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt; 

b) főiskolai szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell 
elfogadni az óvónőképző intézetben, tanítóképző intézetben, szaktanár képzőben, az 
állami zenekonzervatóriumban szerzett pedagógus szakképzettséget; 

c) pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia 
szakos előadói, a nevelőtanári, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói 
szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet; 

(6) Az e törvényben foglaltaktól eltérően pedagógus-munkakörben továbbra is 
foglalkoztatható és újonnan alkalmazható 

a) technika-gyakorlati foglalkozás tantárgy oktatására, aki a tantárgynak megfelelő 
felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú szakoktatói vagy műszaki oktatói 
végzettséggel és szakképzettséggel, 

b) óvodapedagógus-munkakörben, aki óvónői szakközépiskolában szerzett 
érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a 
bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott 
pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. 

(7) Az e törvényben foglaltaktól eltérően pedagógus-munkakörben továbbra is 
foglalkoztatható 

a) gyógypedagógus-munkakörben, aki óvónői, tanítói, tanári oklevéllel, 

b) kollégiumban, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 

rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. 
szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai 
gyakorlatot szerzett. 

(9) Az e törvényben foglaltaktól eltérően pedagógus-munkakörben továbbra is 
foglalkoztatható és újonnan alkalmazható, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény vagy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján vagy 
az azt megelőző felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, az e törvény 3. 
mellékletében az adott pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt szakképzettségnek 
megfeleltethető vagy a szakiránynak megfelelő felsőfokú végzettséggel és pedagógus 
szakképzettséggel rendelkezik. 



(10) Ha a pedagógus szakképzettsége e törvényben meghatározott képesítésnek a 
megváltozott előírások miatt nem felel meg, és e törvény hatálybalépésekor a 
pedagógusnak 

a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, 
legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább 
foglalkoztatható; 

b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e 
törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható 
tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-
szakképzettséget nyújtó oktatásban megkezdte. 

(9) A 2013. szeptember 1-jén állami, önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményben pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 
a Kar tagjává válik. A munkáltató a pedagógus-munkakörben közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottairól 2013. november 30-ig értesítést küld az 
Előkészítő Bizottságnak. 

3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi 
és szakképzettségi követelményei 

  A B C 

1 

A nevelő-oktató munka 
pedagógiai  
szakaszai/Nevelési-oktatási  
intézmények 

Pedagógus-
munkakör 

Az alkalmazáshoz szükséges 
szakképzettség 

2 Óvodai nevelés óvodapedagógus Óvodapedagógus 
 

Nkt. 61. § (1) Nevelő-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, 
kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, 
tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás – pedagógus-munkakörben, 
az óraadó kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
látható el. Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári jogi 
jogviszony nem létesíthető. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra létesített munkakörben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak. 

(3)A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási 
intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a 
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, 
finanszírozott létszámát a Kormány rendeletben határozza meg. Az óvodákban 
alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 1. melléklet, az óvodákban 
foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a 2. melléklet 
határozza meg. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma 



alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő 
ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni. 

(5)A köznevelési intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, 
műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt. Gazdasági, ügyviteli, 
műszaki, kisegítő munkakörökben az ellátandó feladatoktól függően ajánlott 
megoldani a foglalkoztatást. Az állami fenntartású nevelési-oktatási és pedagógiai 
szakszolgálati intézményekben – a honvédelemért felelős miniszter vagy a 
rendvédelmi szervet irányító miniszter által alapított és fenntartott, valamint a 
települési önkormányzat által működtetett intézmények kivételével – gazdasági, 
ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörökben alkalmazottak létszáma legfeljebb a 
pedagógusok teljes munkaidőre számított létszámának húsz százaléka, 
szakközépiskolában harminc százaléka, kollégiumban ötven százaléka lehet. 

(7) A köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen, ha 
a magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a 
Munka Törvénykönyve szerinti közeli hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, 
ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 

Nkt. 1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

  A B C 

1 Magasabb vezetői, vezetői 
megbízás 

Feltétel Létszám 

2 Intézményvezető Intézményenként 1 

3 tagintézmény-vezető Tagintézményenként 1 

4 intézményvezető-helyettes 50 gyermek létszám alatt – 

5 intézményvezető-helyettes 51 – 200 gyermek esetén 1 

6 intézményvezető-helyettes 201 – 500 gyermek esetén 2 

7 intézményvezető-helyettes 500-nál több gyermek esetén 3 

8 tagintézményvezető-helyettes tagintézményenként 200 gyermeklétszám alatt – 

9 tagintézményvezető-helyettes tagintézményenként 201–500 gyermek esetén 1 

10 tagintézményvezető-helyettes tagintézményenként 500-nál több gyermek 
esetén 

2 

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez324 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában 

  A B C 

1 Munkakör Feltétel Létszám 

2 Óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek 
létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 

1 



gyermekenként  

3 Dajka vagy helyette gondozónő és 
takarító együtt 

Csoportonként 1 

4 Pedagógiai asszisztens  3 óvodai csoportonként 1 

5 szakorvos kizárólag sajátos nevelési 
igényű gyermekeket nevelő 
óvodában 

250 gyermekenként 0,5 

6 Pszichopedagógus – fenntartó 
döntésétől 
függ 

7 Úszómester tanuszodával rendelkező óvodában 1 

5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez327 

Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai 
foglalkozásainak száma) 

  A B C D E 

1 Intézménytípus 
legalább 450 fő 
gyermek-, 
tanulólétszám 

200–449 fő közötti 
gyermek-, 
tanulólétszám 

50–199 fő közötti 
gyermek-, 
tanulólétszám 

50 fő alatti 
gyermek-, 
tanulólétszám 

2 Óvoda 6 8 10 12 

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 
tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak 
száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

  A B C D E 

1 Intézménytípus 
legalább 450 fő 
gyermek-, 
tanulólétszám 

200–449 fő közötti 
gyermek-, 
tanulólétszám 

50–199 fő közötti 
gyermek-, 
tanulólétszám 

50 fő alatti 
gyermek-, 
tanulólétszám 

2 Óvoda 20 22 24 26 

 

Nkt.62.§ (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó 
pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött 
munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott 
feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje 
beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 

(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a 
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő 
fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal 
összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, 



gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 
óvodapedagógus számára. 

(11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános 
és középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, 
óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet (Megj: 26 foglalkozás ). 

(11a) Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – 
teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében – heti huszonkettő óra. Az 
óvoda-, iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a 
gyermekek, tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, 
konzultációval, tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen pszichológiai 
foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal és 
szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat. Az óvoda-, 
iskolapszichológus további heti tíz órában a közvetlen pszichológiai foglalkozások 
szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a 
pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátora által szervezett 
szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló szakellátásba 
történő irányítását, a munkaidő fennmaradó részében pedig a munkaköréhez 
szükséges információk feldolgozásával, az óvodai, iskolai dokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges 
tevékenységeket végez. A közvetlen pszichológiai foglalkozás heti előírt id őkerete 
indokolt esetben a nevelési, tanítási év alatt az egyes hetek között 
átcsoportosítható. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a koordinátorral való 
kapcsolattartáson kívül a munkavégzés valamennyi időkerete arányosan csökken. 

(14) A nevelési-oktatási intézmény és pedagógiai szakszolgálat vezetője a teljes 
munkaidő 5. melléklet vagy a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri 
rendelet szerinti tanórai foglalkozásokkal le nem kötött részében látja el a vezetői 
megbízással kapcsolatos feladatokat. 

326/2012.EMMI rend. 

A pedagógusok munkaidejének beosztása 

17. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem 
kötött részében 

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 
eltöltésének megszervezése, 

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – 
tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, 

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

8. eseti helyettesítés, 



9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

15. munkaközösség-vezetés, 

16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

19. hangszerkarbantartás megszervezése, 

20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési 
intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 

 (3) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben, 
pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az 
intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a 
munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak 
a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek 
azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. 

(4) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további 
tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha 

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, 
feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó 
helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt 
váratlanul lehetetlenné vált. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető 
tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a 
hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa 
felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy 
pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra. 

(7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján 
az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-
nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. 

18. § A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és 
elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére 
kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a 
neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással 
lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen. 



19. § (1) A köznevelési intézmény munkatervében – az intézményi feladatokkal 
összhangban – meg kell tervezni 

c) a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 
közreműködő pedagógusok várható munkaidő-beosztását oly módon, hogy az 
érintettek részt tudjanak venni a felsorolt feladatok végrehajtásában. 

 (3) A munkáltató a munkatervben meghatározott feladatok elosztása során az egyenlő 
bánásmód követelményét köteles megtartani.  

 

8. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok 

326/2013.Korm.rend. 

31. § (1) A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 
esetében az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket a 2. melléklet határozza 
meg. 

(2) Műszaki vezető munkakörbe kell besorolni az iskolai tanműhely, tangazdaság, 
tanüzem, tanerdő vezetését ellátó közalkalmazottat. 

(3) Ügyintéző munkakörbe kell besorolni az érdemi döntés-előkészítő feladatot ellátó 
közalkalmazottat és a szakmai döntés-előkészítést végző közalkalmazottat. 

(4) Gazdasági dolgozó munkakörbe kell besorolni a köznevelési intézmény 
alaptevékenységéhez kapcsolódó érdemi, gazdasági, műszaki, tervezési, számviteli, 
belső ellenőrzési feladatot ellátó közalkalmazottat. 

(5) Műszaki dolgozó munkakörbe kell besorolni a szakképesítéshez kötött feladatot 
ellátó közalkalmazottat. 

(6) Ügyviteli dolgozó munkakörbe kell besorolni az adminisztratív jellegű 
munkakörben dolgozó közalkalmazottat. 

(7) Kisegítő dolgozó munkakörbe kell besorolni a köznevelési intézmény 
működtetésével összefüggő, kisegítő jellegű feladatot ellátó közalkalmazottat. 

32. § (1) Ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai 
végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, és nincs olyan szakképesítés, amely a 
munkakör betöltésére jogosít, a munkakör ellátásához legalább olyan iskolai 
végzettségre, képesítésre van szükség, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a fizetési 
osztályba soroláshoz előír. Ha e rendelet a munkakörre több fizetési osztályt állapít 
meg, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell 
besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül. 

(2) Ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai 
végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, és van olyan szakképesítés, amelyik a 
munkakör ellátására képesít, és 

a) a közalkalmazott nem rendelkezik azzal, az (1) bekezdésben foglaltak szerint, 



b) a közalkalmazott rendelkezik azzal, a szakképesítése alapján vagy ha az kedvezőbb, 
az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell besorolni. 

(3) Az e §-ban foglaltakat a 2. mellékletben felsorolt valamennyi munkakörben 
alkalmazni kell. 

(4) Ha e rendelet a munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, és 

a) külön jogszabály intézménytípusonként meghatározza a munkakör ellátásához 
szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget, a közalkalmazottat 
arra a köznevelési intézménytípusra vonatkozó rendelkezések szerint kell besorolni, 
amelyikkel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 

b) külön jogszabály alapján a munkakör több iskolai végzettséggel, képesítéssel 
ellátható, a közalkalmazottat a munkakör ellátásához szükséges legmagasabb iskolai 
végzettsége, képesítése alapján kell besorolni. 

(5) Gyógypedagógiai pótlékra jogosult a nevelési-oktatási intézményben nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott is, 
feltéve, hogy kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, 
vagy, ha a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a 
nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. 

(6) A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott 
közalkalmazottnak a következő illetménypótlékok adhatók: 

a) felzárkóztatási pótlék annak, aki beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő 
gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, valamint 

b) különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék annak, aki 
különlegesen nehéz körülmények között dolgozik. 

2. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 

Köznevelési intézmények 

Fizetési osztályok 
Munkakör megnevezése 

A B C D E F G H I J 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök 

óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár     * * * *         

Dajka * * * *             

gondozónő és takarító * * * *             

Laboráns     * * * *         

pedagógiai asszisztens     * * * *         

Könyvtáros     * * * *         

Szakorvos                 * *  

Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő     * * * *         



gyógypedagógiai asszisztens         * *         

szabadidő-szervező         * * * * *  *  

Pszichopedagógus           * * * * *  

Műszaki vezető     * * * *         

szakmacsoportos képzésben vezető     * * * *         

Ápoló     * * * *         

Hangszerkarbantartó       *             

Úszómester       *             

Rendszergazda         * * * *     

Egyéb munkakörök 

munkaügyi, személyzeti előadó       * * *         

gazdasági dolgozó     * * * *         

Műszaki dolgozó   * * * * *         

Oktatástechnikus     * * * *         

számítógép-kezelő       * * *         

számítógép-rendszerprogramozó       * * *         

ügyviteli gépkezelő       * * *         

ügyviteli dolgozó     * * * *         

könyvtáros technikus       * * *         

könyvtáros asszisztens       * * *         

kisegítő dolgozó * * *               

 

9. A pedagógusok előmeneteli rendszere 
64. § (1) A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: 
alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell 
alkalmazni. 

 (2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó 
rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű 
pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár, 



b) a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát 
végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust, 

c) a szabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában fizetési fokozat alatt 
fizetési kategóriát kell érteni. 

326/2013.Korm.rend. A nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságára való 
jogosultsága és a szabadság kiadásának szabályai 

30. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus, 
óvoda- és iskolapszichológus, valamint a pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, 
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, 
pszichopedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak az nevelő és oktató 
munkát végzőket megillető pótszabadságra. 

(2) A pedagógust a tárgyévi pótszabadsága idejéből kötelező munkavégzésre – 
legfeljebb tizenöt munkanapra – a következő esetekben lehet igénybe venni: 

a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés, 

b) a nevelési-oktatási intézmény működési körébe tartozó nevelés, oktatás, 

c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, 
óvodapedagógus esetében – a június 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével 
– a nevelési évben adják ki. 

(3) A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai 
tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó 
feladat is elrendelhető. 

(4) A pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó 
pótszabadság kivételével – elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől 
augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a 
gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a 
szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi 
szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi 
időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. 

Nkt. 64.§  (3) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 
számára a pályán való előmenetel lehetőségét. 

(4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a 
munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által 
elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához 
közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, 
valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő 
vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján 

a) Gyakornok, 

b) Pedagógus I., 

c) Pedagógus II., 

d) Mesterpedagógus, 



e) Kutatótanár, 

fokozatokat érheti el. 

(5)  A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartozó 
pedagógus kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat 
megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési 
kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési 
kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves 
várakozási idő újra kezdődik. 

(6) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal 
szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a 
kormányhivatalnál jelentkezik. 

65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó 
garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja 
meg. 

(2) bekezdés és a 7.melléklet Hatályba lép 2017.szeptember 1-től. 

7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap 
százalékában 

  A B C D E F 

1 Kategória/év 
Gyakornok 
(%) 

Pedagógus I. 
(%) 

Pedagógus II. 
(%) 

Mesterpedagógus 
(%) 

Kutatótanár 
(%) 

2 1. 0–2/4 100         

3 2. 3–5   120       

4 3. 6–8   130       

5 4. 9–11   135 150     

6 5. 12–14   140 155     

7 6. 15–17   145 160 200 220 

8 7. 18–20   150 165 205 225 

9 8. 21–23   155 170 210 230 

10 9. 24–26   160 175 215 235 

11 10. 27–29   165 180 220 240 

12 11. 30–32   170 185 225 245 

13 12. 33–35   175 190 230 250 

14 13. 36–38   180 195 235 255 



15 14. 39–41   185 200 240 260 

16 15. 42–44   190 205 245 265 

 (3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai 
sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit. 

8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez328 

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok 
mértéke az illetményalap százalékában 

  A B C 

1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa 

2 Intézményvezetői 40 80 

3 osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői 10 30 

4 munkaközösség-vezetői 5 10 

5 intézményvezető-helyettesi 20 40 

6 Nemzetiségi 10 10 

7 Gyógypedagógiai 5 10 

8 nehéz körülmények között végzett munkáért járó 10 30 

 

326/2013.Korm.rend. 

A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai 

16. § (1) A magasabb vezetői megbízás megszűnését megelőzően legalább tíz évig 
intézményvezetői megbízással rendelkező pedagógus „címzetes igazgatói” címben és 
pótlékban részesül, amennyiben intézményvezetői megbízásának lejártát vagy 
megszűnését követően továbbra is a korábban általa vezetett intézményben marad. A 
pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 

(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki iskolában osztályfőnöki 
feladatokat, kollégiumban, alapfokú művészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetői 
feladatot lát el. 

(3) A munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) 
pótlékra az a pedagógus jogosult, aki intézményi munkaközösség-vezetői 
(tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti 
munkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot 
lát el. 

(4) A tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető az intézményvezető-helyettesi 
pótlék 

a) felső határa alapján megállapított pótlékra jogosult, ha a tagintézmény, 
intézményegység gyermek-, tanulólétszáma meghaladja a hétszázötven főt, 



b) az illetményalap harminc százalékának megfelelő pótlékra jogosult, ha a 
tagintézmény, intézményegység gyermek-, tanulólétszáma meghaladja a 
kettőszázötven főt, de legfeljebb hétszázötven fő, 

c) alsó határa alapján megállapított pótlékra jogosult, ha a tagintézmény, 
intézményegység gyermek-, tanulólétszáma legfeljebb kettőszázötven fő. 

(5) A tagintézményvezető-helyettes és az intézményegységvezető-helyettes az 
intézményvezető-helyettesi pótlék alsó határa alapján megállapított pótlékra jogosult. 

(6) Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki nemzetiségi nyelvű óvodában, 
iskolában, kollégiumban állandó jelleggel, neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató 
munkát végez. E pótlékra jogosult az a pedagógus is, aki óvodában, iskolában siket 
vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is 
alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács 
szakképzettséggel. 

(7) Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését 
vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak 
szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal 
foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
aránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom 
százalékot. 

(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus 
jogosult, aki olyan köznevelési intézményben dolgozik, amely a társadalmi-gazdasági 
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
kormányrendelettel kiadott jegyzékben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott települések között szereplő községben található. 

(9) A pedagógus számára jogszabályban meghatározottak szerint az (1)–(8) 
bekezdésben meghatározott pótlékokon felül további pótlék is megállapítható. 

Nkt. 

65.§(4) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves 
összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves 
illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves 
illetményének, munkabérének tizenöt százalékát. 

(5) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető 
kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a 
vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát. 

(7) Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka 
választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig 
csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. Az e bekezdésben 
foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti 



ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-
munkakörben vagy óvodai dajkaként. 

97.§ (19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai 
előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 
2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor. 

 (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében 
meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő 
szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a 
munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben meghatározottak alapján. 

(21) Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, 
valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 
2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi 
nyugdíjkorhatárt. 

326/2013.Korm.rendelet 

2. § (1) A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és 
szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat (a továbbiakban: pedagógus) Gyakornok 
fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) kell besorolni. A gyakornok számára a 
foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.  

(2) Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától 
számított kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben 
rögzíteni. A gyakornok 

a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó 
hónapjában tesz minősítő vizsgát. 

(3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. 
fokozatba kell besorolni. 

(11) A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során 
legalább hatvan százalékot kell elérnie. 

3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus besorolását követően 
legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, saját kezdeményezésére minősítési 
eljárásban vehet részt.  

Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év 
szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni.  



A minősítési eljárásban való kötelező részvételt – az e rendeletben 
meghatározottak szerint – a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést 
követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában. 

(10) A „Megfelelt” min ősítés alapján a pedagógust a Pedagógus II. fokozatba be 
kell sorolni. 

4. § (1) A Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus 

a) a pedagógus-szakvizsga és 

b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlat 

megszerzése után a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési 
eljárásban vehet részt. 

(4) Azt a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógust, aki a minősítési eljárás 
eredményeként ”Mesterpedagógus fokozatba lép” minősítést kapott, Mesterpedagógus 
fokozatba kell besorolni. 

(5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos 
pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy 
minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat 
lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött 
munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál – óvodapedagógus esetén 
huszonöt óránál –, továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a 
munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, hogy a 
szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni. 

(6) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (5) bekezdésben 
meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-
oktatással le nem kötött részében heti két órában 

a) ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítését, 

b) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-
módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok, belső 
képzések szervezésében és megtartásában, valamint 

c) részt vesz a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy 
az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium 
által meghirdetett és finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, 
művészeti és sportversenyre történő felkészítésében. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente 
legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok 
ellátásával. 

Vegyes és átmeneti rendelkezések 

35.§ (3) A köznevelési intézmény közalkalmazottjának, munkavállalójának a fizetési 
kategóriák – a Kjt. előmeneteli és illetményrendszere hatálya alá tartozók esetében a 
fizetési fokozatok – közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha törvénnyel 
alapított kitüntetést vagy díjat, vagy miniszter által alapított díjat kapott. 



(5) Az iskolapszichológus kötelező létszámát az iskola tanulólétszáma alapján kell 
meghatározni oly módon, hogy 500 tanulónként egy, a teljes munkaidő ötven 
százalékában foglalkoztatott iskolapszichológust kell alkalmazni. 

36. § (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó 
rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási 
jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített 
közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a 
gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a 
közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó 
rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell 
besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat 
megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 

Megj.: A 2013/2014-es nevelési évben kezdő óvodapedagógusnak két év eltelte után 
kell minősítő vizsgát tennie. Kinevezésében a minősítő vizsga idejének szerepelnie kell. 
Sikeres minősítő vizsga esetén a Pedagógus I.fokozatba lép. Az a pedagógus, aki a 
2013/2014-es nevelési évben már egy  éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a Kjt.és a 
Kjt. vhr .szerint gyakornok (3 év), a gyakornoki idő lejártakor a Kjt.és vhr.alapján az 
intézményvezető minősíti és ha „megfelelt „ minősítést kap a Pedagógus I. fokozatba 
kell besorolni (a minősítést következő év első napjával). 

(2) A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év 
szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2013. szeptember 
1. és 2018. június 30. között a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a minősítési 
eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó 
szabályt nem kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba 
besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-
ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. 

(3) A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező 
pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-
jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a 
pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH 
által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. 
fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban foglaltakat. 
Az eljárást az OH szervezi. 

(4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus 
legkésőbb 2018. december 31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban köteles részt 
venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való 
ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell 
besorolni. 

(5) A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében 
pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. 
A pályázati eljárást az OH bonyolítja le. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki 



a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, 

b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi 
vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, 

c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint 

d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított 
költségtérítés terhére a 4. § (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megfelelő alkalmazásával részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti felhívás alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt 
pedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni, amennyiben nem tesz 
eleget a (6) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feladatoknak. A besorolás 
visszavonását követően a pedagógust a Mesterpedagógus fokozatba való besorolást 
megelőző fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető 
jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. 

(8) A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt 
pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a 
pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a 
szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy az (5) bekezdés a)–d) pontjában 
foglalt feltételeknek megfelel. A szakértői feladatokat az e bekezdés alapján ellátó 
pedagógusra is alkalmazni kell a 4. § (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat. 

37. § Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Pedagógusképzés támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12) keretében 
próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógusok az 
OH által kiadott tanúsítványt kapnak, amely alapján leghamarabb 2015. január 1-jén 
az annak megfelelő fokozatba kerülnek besorolásra. 

A gyakornoki idő és a mentor 

Nkt.64.§ (2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és 
gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre 
vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével 
– nem alkalmazhatóak. /Megj.: kivétel 326 /2013.Korm.rend. Átmeneti rendelkezés 
36.§ (1)/ 

326/2013.Korm.rend 

6. § (1) Az intézményvezető kijelöli a szakmai vezetőt (a továbbiakban: mentor), aki 
segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és 
a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. A mentor legalább 
félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az 
intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

(2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel 
kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti 



a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, az óvoda, a kollégium 
pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 
értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, 

b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai 
módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, 
taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában, 

c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes 
megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint 

d) a minősítő vizsgára való felkészülésében. 

(3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy 
alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően 
óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente 
konzultációs lehetőséget biztosít számára. 

 

10. A köznevelési rendszer finanszírozása 
Nkt. 88. § (1) A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami 
költségvetés és a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak 
térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint 
tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más 
saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa 
engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét. 

(2) A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összegét 
az éves költségvetési törvényben kell meghatározni. A köznevelés egyéb feladatainak 
ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. A települési önkormányzat 
számára az általa fenntartott óvoda rekonstrukciós és fejlesztési fedezéséhez az állam 
pályázati úton támogatást nyújthat. 

(3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény köznevelési 
feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele, hogy 
az intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét. 

(4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a 
pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek 
járulékait.  A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit külön 
jogszabály állapítja meg. Nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a 
költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési 
megállapodást kössön a kormányhivatallal. 

89. § (1) Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó 
tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján 
feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők 
ezt igénylik, óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a 
települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a 
hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról. 



(2) A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is 
meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc 
gyermek, tanuló szülője kéri. (Megj.: Figyelembe kell venni a  17/2013. (III. 1.) EMMI 
rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról szabályozásait.) 

 (4) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az 
összegét, amelyet a fenntartó vagy a települési önkormányzat kap a gyermekek 
kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe véve a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott normatív 
kedvezményeket. 

(5) Az e törvény alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai 
nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai szakszolgálat, az ezekhez 
kapcsolódó bármilyen térítési díj, a tandíj elengedése, mérséklése, bármilyen térítési 
díj, tandíj megfizetéséhez nyújtott támogatás, a természetben nyújtott ellátás 
(tankönyv, segédkönyv, étkezés, utaztatás) a köznevelési intézmény fenntartójától 
függetlenül, a személyi jövedelemadó megállapításánál adómentes szolgáltatásnak 
minősül. 

97.§ (20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes 
munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 

a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén, 

b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, 

c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén. 

326/2013.Korm.rend. 

38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes 
munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 

a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, 

b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén, 

c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén. 

(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a teljes 
munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 

a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén, 

b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén, 

c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén. 

(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a teljes 
munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 

a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén, 

b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén, 

c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén. 



39. § Az Nkt.-nak és e rendeletnek a közalkalmazottak, munkavállalók illetményének, 
munkabérének meghatározására vonatkozó rendelkezéseit 2013. szeptember 1-jétől 
kell alkalmazni. 

2013/2014. nevelési év finanszírozása a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről 

2. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak  
támogatása 

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatása 

  ELŐIRÁNYZAT: 108 085,5 millió forint 

  ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK    

  ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 832 000 forint/számított létszám/év 

  ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK    

  ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT   

  PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE   

  A 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE: 263 100 forint/számított létszám/3 hónap 

  ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT   

  KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK   

  ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1 632 000 forint/számított létszám/év 

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Köznev. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési 
intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az 
óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott 
óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó 
kifizetéséhez. 

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben 
foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 
nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. 
Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit 
együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak. 

A támogatás számítása a következő: 



a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is) 

– a 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó 
létszám adatai alapján történik, továbbá számításba kell venni mindazon gyermekeket, 

– akik 2012. december 31-éig, vagy - a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételek megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik 
életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első 
alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, 

– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben 
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe, 

– akik 2013. december 31-éig, vagy - a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételek megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik 
életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első 
alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint 

– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben 
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 

Nem igényelhető támogatás 

– a 2012/2013. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2012. 
augusztus 31-éig betöltötték, 

– a 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2013. 
augusztus 31-éig betöltik, 

kivéve, ha a Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése 
meghosszabbítható. 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a 2013. év 

– 1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 
csoportok szervezése rész 3. pontjában, 

– 9-12. hónapjaira vonatkozóan a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében 

meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatást a nem teljes idejű 
óvodai nevelésre szervezett csoportokba, valamint a teljes idejű óvodai nevelésre 
szervezett csoportokba beírt gyermekek szerint, külön-külön kell teljesíteni. 

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe 
venni azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő 
gyermekeket is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint 
egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben 
meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és 
december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe 
venni azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő 
gyermekeket is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint 



egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben 
meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és 
december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2013. szeptember 1-jétől egy 
gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-
korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 
2013. december 31-éig betölti harmadik életévét. 

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül 
segítők létszámának meghatározása 

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik: 

2012/2013. nevelési évre: 

Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 

2013/2014. nevelési évre: 

Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op 

ahol: 

Psz1; Psz2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évre számított 
óvodapedagógusok létszáma, egész számra kerekítve, 

L1; L2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az 
a) alpont szerinti összes gyermeklétszám, 

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 
3. pontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám, 

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 

–     2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a 
Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes 
óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és 

–     2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a 
Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött 
munkaidő 

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező 
heti óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az 
intézménytípus-együtthatóval, 

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2012/2013., 
illetve 2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve), 

Op = a Köznev. tv. 61. § (3) bekezdése alapján az 500 fő ellátottat elérő, vagy azt 
meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma. 

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők száma a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú 
melléklet Első része, a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 2. melléklete és a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 



névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb 

–     2013. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma, 

–     2013. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma, 

egy tizedesre kerekítve. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta figyelembe vehető, 
ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma alapján történik. 

A 2013/2014. nevelési évre a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy 
gyógypedagógiai asszisztens, a szabadidő-szervező és a pszichopedagógus a segítők 
létszámában nem vehető figyelembe. 

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

2012/2013. nevelési évre: 

Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12 

Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12 

2013/2014. nevelési évre: 

Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12 

Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12 

ahol: 

Tp1; Tp2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok 
átlagbér alapú támogatása, 

Ts1, Ts2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása, 

S1; S2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma, 

ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege, 

ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert 
összege. 

A 2012/2013. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 7,5%-ának folyósítása 
január utolsó munkanapján, 17,5%-ának folyósítása február utolsó munkanapján, ezt 
követően a támogatás folyósítása hat egyenlő részletben, az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési év 
átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember 
hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
időpontokban történik. 

2. Óvodaműködtetési támogatás 

ELŐIRÁNYZAT: 16 743,3 millió forint 



FAJLAGOS ÖSSZEG: 54 000 forint/fő/év 

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban 
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és 
felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak 
infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti 
meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - 
gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell 
figyelembe venni. 

A 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 7,5%-ának folyósítása január utolsó 
munkanapján, 17,5%-ának folyósítása március utolsó munkanapján, ezt követően a 
támogatás folyósítása hat egyenlő részletben, az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési évre 
jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, 
az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. 

3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 44 799,3 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 102 000 forint/fő/év 

b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa 
étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi 
ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő - Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott - 
gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik 
számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított. 

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. 
Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított étkeztetésnél 
vehető figyelembe. 

Kiegészítő szabályok: 

2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi 
önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve 
intézmény átadás-átvételéhez, továbbá a többcélú kistérségi társulások átalakulásával, 
megszűnésével összefüggő, év közbeni változásokhoz kapcsolódó eljárásrend: 

a) Támogatások meghatározása 

Sorszám 
Támogatás 
jogcíme 

Adat- 
szolgáltatás 
időpontja 

Adatszolgáltatás alapja Adatszolgáltatás célja 

1. II. 1. 
és II. 2. 

az Ávr. 
szerint 

gyermeklétszám a 2012/2013. 
nevelési évi nyitó (október 1-
jei) tényleges, a 2012. december 

a felmért 
gyermeklétszám, vezetői 
órakedvezmény miatti 



31-ei állapotra becsült adatok, a 
2013/2014. nevelési évi becsült 
adatok alapján, illetve a vezetői 
órakedvezmény miatti 
pedagógus többletlétszám, 
valamint a segítők létszáma a 
2012/2013. nevelési évi, 
Közokt. tv. szerinti tényleges 
adatok, és a 2013/2014. 
nevelési évi, Köznev. tv. 
szerinti becsült adatok alapján 

pedagógus 
többletlétszám, illetve 
segítők létszáma alapján 
a 2013. évi bértámogatás 
és óvodaműködtetési 
támogatás megalapozása 

2. II. 3. 
és III. 3. 

az Ávr. 
szerint 

Éves ellátotti adatok a II.3. és III.3. 
támogatási jogcímek 
meghatározása 

3. II. 4. 2013.  
január 15. 

e tábla 1. pont szerinti 
gyermeklétszámából a 
2012/2013. nevelési évben 
ténylegesen utaztatott 
gyermekek, továbbá 2013/2014. 
nevelési évben az utaztatott 
gyermekek becsült száma 

utaztatott gyermekek 
támogatásának 
megalapozása 

4. III. 4. az Ávr. 
szerint 

a 2011. évi zárszámadás adatai 
alapján – a 2012. évi 
változások, 2013. évi 
paraméterek 
figyelembevételével – 2013. 
évre becsült adatok 

2013. évi szakmai 
dolgozók bértámogatása 
és az intézmény-
üzemeltetési támogatás 
megalapozása 

5. IV. 1. h) 2013.  
január 15. 

2012. december 31-ei 
tényadatok 

a megyei könyvtárral 
2012. december 31-éig 
megállapodást kötő 
önkormányzatok 
számának felmérése a 
megyei jogú városok 
adatszolgáltatása alapján 

A II. 4. szerinti jogcímet illetően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
felmérés alapján 2013. február 7-éig meghatározza az egy utaztatott gyermek után 
nyújtható támogatás fajlagos összegét. 

A IV. 1. h) szerinti jogcímet illetően a kultúráért felelős miniszter a felmérés alapján 
2013. február 15-éig meghatározza az egy megállapodás után lakosságszám-kategória 
szerint nyújtható támogatás fajlagos összegeit. A támogatás folyósítása 2013. március 
1-jéig egy összegben történik. 

b) Támogatások évközi módosítása 

Sorszám Adat- Támogatás Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás 



szolgáltatás 
időpontja 

jogcíme kezdő hónapja 

1. 2013. április 
15. 

III. 4. A becsült éves ellátotti adatok, 
személyi térítési díjból származó 
bevétel és intézmény-üzemeltetési 
kiadás módosíthatók 

2013. július 

2. 2013.június 
1. 

II. 1., II. 2. 
II. 3., II. 4., 
III. 3. 

az óvodások száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti pedagógus 
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, valamint szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók 

2013. július 

3. 2013. 
október 15. 

II. 1., II. 2., 
II. 3., II. 4., 
III. 3., III. 4. 
a) 

az óvodások száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti pedagógus 
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, valamint szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók 

2013. 
december 

Ha a táblázat 1. sora szerinti adatszolgáltatás alapján a többcélú kistérségi társulást 
2013. június 30-áig időarányosan megillető támogatás módosul, úgy a júliusi 
finanszírozásban a változást a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési 
önkormányzat finanszírozásában kell érvényesíteni. 

c) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti, illetve 
ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétele 

Sorszám 
Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja 
Finanszírozás 
kezdő hónapja 

II. 1., II. 2., 
II. 3., II. 4. 

2013. szeptember 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott 
adatok megbontásával 

2013. 
szeptember 

1. 2013. június 
1. 

III. 3., III. 4. 2013. július 1-jével történő fenntartó-
változás jelzése, az a) pont szerinti 
felmérés során megadott ellátotti 
adatok megjelölésével 

2013. július 

2. 2013. október 
15. 

III. 3., III. 4. 2013. december 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott 
adatok megbontásával 

2013. december 

d) A többcélú kistérségi társulások 2013. július 1-jei átalakulásával, megszűnésével 
összefüggő év közbeni változások 



Sorszám 
Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja 
Finanszírozás 
kezdő hónapja 

1. 2013. április 
15. 

II. 1., II. 2., 
II. 3., II. 4., 
III. 3., 
III. 4. 

a többcélú kistérségi társulások jelzik a 
köznevelési és szociális intézmény(ek) 
2013. július 1-jétől történő fenntartó-
változását, az a)–b) pontok szerinti 
felmérés során megadott adatok 
megjelölésével 

2013. július 

A többcélú kistérségi társulás az adatszolgáltatás során kizárólag átadást jelölhet, a 
2013. június 30-áig megillető támogatás vonatkozásában lemondásra, illetve 
pótigénylésre nincs lehetőség. Az önkormányzat által a többcélú kistérségi társulástól 
átvett óvodaintézmény után járó II. 1., II. 2. és II. 4. pont szerinti – 2012/2013. 
nevelési évre járó – támogatás folyósítása két egyenlő részletben, július és augusztus 
hónapban az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban 
történik. 

e) A c) és d) pontra vonatkozó közös szabályok: 

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás 
körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén az átadást, átvételt tanúsító 
okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A kérelemhez 
mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről 
szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő 
feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét, valamint a feladatot átadó és átvevő 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított 
támogatások igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott. 

A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi 
társulások, az országos nemzetiségi önkormányzatok, valamint a központi 
költségvetési szervek egymás közötti, illetve ezen körön kívüli feladat-, illetve 
intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény átadás-átvételének 
időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a fenti táblázatban szereplő 
fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen időpontig az 
érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti 
megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos 
támogatás abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó helyi 
önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, ha a feladatot átvevő az 
intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel időpontjától kezdve 
működési engedéllyel rendelkezik. Ellenkező esetben a feladatot, intézményt átadó 
helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat köteles lemondani a tényleges 
átadás-átvétel időpontjától a finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó időszakra 
jutó időarányos támogatásról. 

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó 
szociális intézményeinek átadás-átvétele esetén a III. 4. b) alpont szerinti támogatást 
az ellátottak arányában kell megosztani. 



A III. 3. ae) és III. 3. jc) alpont szerinti támogatások esetében nincs lehetőség átadás-
átvételre. Amennyiben a fenntartó-változás következtében az önkormányzat nem lesz 
jogosult, vagy alacsonyabb összegű támogatásra jogosult e jogcímeken, úgy a 
különbözet lemondásnak minősül. 

3. A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és 
számítások figyelembevételével történik. 

a) Nevelési-szervezési paraméterek (a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv.-ben egyaránt): 

Foglalkozás-szervezés 

Gyermekek 
heti 
foglalkoztatási 
időkerete 

Csoport 
átlaglétszám 

Óvodapedagógus 
heti kötelező óraszám, 
illetve kötött munkaidő 

 
Intézménytípus-
együttható 

1 2 3 4 5 

gyermekek nem teljes 
idejű óvodai nevelésére 
szervezett csoport 

30,5 20 32 0,85 

gyermekek teljes idejű 
óvodai nevelésére 
szervezett csoport 

61,0 20 32 0,85 

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket a teljes idejű óvodai nevelésre 
szervezett csoportokba beírt gyermekek számánál kell figyelembe venni. 

b) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása 

2012/2013. nevelési évre: 

 
2013/2014. nevelési évre: 

 
ahol: 

Vk1; Vk2 = a 2012/2013., illetve a 2013/2014. nevelési évben a vezetői 
órakedvezményből adódó létszámtöbblet, 

V1; V2 = 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet, Első része 
szerinti kötelezően foglalkoztatott óvodavezető és tagintézmény-vezető, 2013/2014. 
nevelési évben a Köznev. tv. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de 
legfeljebb 

– 2013. év első 8 hónapjában a 2012/2013. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
közoktatási statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 

– 2013. év utolsó 4 hónapjában a 2013/2014. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
közoktatási statisztikai állapotra becsült 

vezetői létszám. 



Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a közoktatási statisztikában 
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik. 

V i1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. 
számú melléklet, Harmadik részében és a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 5. 
mellékletében - megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai 
számának összege. 

4. A II. 3. b) alpont szerinti támogatás az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-
kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2013. évi becsült átlaglétszáma és az 
étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás 
szempontjából az önkormányzat által szervezett étkeztetésben részt vevők számának 
megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - 
csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából 
egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, 
többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között 
biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári 
évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 
nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. 
A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, 
egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt 
vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe. 

5. A 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásra a települési 
önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv. alapján létrehozott 
társulás székhely önkormányzata, az intézményi társulás székhely önkormányzata, 
valamint a többcélú kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt: 
önkormányzat). 

 

11. Pedagógus álláshelyek számítása 
326/2013.Korm.rend.Vegyes és átmeneti rendelkezések 

35.§ (2) A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának 
alapja 

a) a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete, 

b) az átlag csoport- és osztálylétszám, valamint 

c) a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa. 

Gyakorlatban:  

- Csoportalakítás- csoportszobák nagysága,  SNI-s tanulók száma, fenntartói   

- döntés a maximális csoportlétszám túllépéséről (+20% jogszabályban  

- meghatározottak alapján) 

- Csoportonként : heti 61 foglalkozás számítása 

- Óvodapedagógusok heti kötött munkaideje: 32 óra 



- Gyakornok heti kötött munkaideje: 26 óra 

- Intézményvezető és az intézményvezető-helyettes heti foglalkozási ideje a   

o gyermeklétszám alapján Nkt. 1.és 2.melléklete szerint. 

 

Számítási példa: 

Óvodai gyermeklétszám: 115 

Csoportok száma: 5 

Össz.foglalkozási időkeret: 305 foglalkozás  

Vezető foglalkozással lekötött ideje: 10 foglalkozás 

Vezető-helyettes foglalkozással lekötött ideje: 24 foglalkozás 

1 fő Gyakornok foglalkozással lekötött ideje: 26 foglalkozás (a 26 és 32 foglalkozás 
közötti időben a gyakornok hospitál, megbeszél stb.+4 órában dokumentál) 

Számítás:  

305- 10-24-26 = 245/32= 7, 65  

Óvodapedagógusok száma: 

1 vezető 

1 vezető-helyettes 

8,65 óvodapedagógus (ebből egy gyakornok) 

Összesen: 10,65 óvodapedagógus 

 

12. A fenntartó kötelezettségei és jogai 
Nkt. 83. § (1) A három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt fenntartó 
települési önkormányzat köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottságot létesít és 
működtet. A fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával 
összefüggő döntés-előkészítő munkában a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító – 
3. melléklet szerinti – felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személynek kell 
közreműködnie. 

(2) A fenntartó 

a) e törvényben foglalt keretek között – az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény kivételével – dönt a köznevelési intézmény 
létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, 

b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő 
jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai 
felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról, 



c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető 
térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 
kedvezmények feltételeit, 

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az 
adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető 
csoportok számát, 

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének 
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-
oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a 
tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó 
nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási 
intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak, 

f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás 
visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben 
foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
köznevelési intézmény vezetője felett, 

h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

(3) A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 

c) feladatának megváltoztatásával, 

d) nevének megállapításával, 

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése 
vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. 

(4)210 A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az 
érintett országos nemzetiségi önkormányzat, 

f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 

g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter, 

h) a működtető önkormányzat véleményét. 



(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan 
információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, 
amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény 
kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább 
tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

(6) Ha a fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, a (3)–(4) 
bekezdés szerinti véleményeztetési kötelezettségének – a nevelési-oktatási intézmény 
átalakítása, megszüntetése, vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása 
kivételével – eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről szóló tájékoztatót az 
érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg azzal, hogy a helyben szokásos 
módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak 
figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket a 
(5) bekezdésben meghatározott határidő biztosítása mellett a köznevelési intézmény 
vezetőjének küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetője a véleményeket a 
véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak. 

(7)211 A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás 
iránti igényt a települési önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ évente 
köteles felmérni az érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra 
beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és 
az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával. 

84. § (1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz 
szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg. 

(2)212 A működtető, ennek hiányában a fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező 
intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik 
az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi 
diákönkormányzat működési feltételeiről. 

(3) A fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – 
nevelési évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, 
nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és 
nem szüntettethet meg, 

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

(4) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni a fenntartó jogutódlással történő megszűnésekor, az önkormányzatok 
szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, 
aki a tevékenység folytatására jogosult. 

(5) Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 
székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, 
mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett 
birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, 
terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. 



(6) A kormányhivatal engedélyezi a működési engedéllyel rendelkező intézmények 
fenntartói számára a székhely, telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, 
előre nem látható okból is. Ha a fenntartó három éven belül másodszor kéri előre nem 
látható okból a székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a kormányhivatalnak le 
kell folytatnia a 34. § (2) bekezdésében szabályozott törvényességi ellenőrzést. 

(7) A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény 
esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével 
kapcsolatban. 

(8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések 
határideje július utolsó munkanapja. 

2014.január 1-től ez így változik: MINDEN INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS 
DÖNTÉST MÁJUS UTOLSÓ MUNKANAPJÁIG KELL MEGHOZNI! 

(7)  A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d)215 a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

(8)216 

(9) A települési önkormányzat, az állami fenntartó az alapító okirata, szakmai 
alapdokumentuma szerint nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-oktatásban, 
kollégiumi nevelésben közreműködő nevelési-oktatási intézmény, továbbá az érintett 
gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény 

a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, 

b) költségvetésének meghatározásával és módosításával, 

c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával 



összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi 
önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos 
nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 

(10)216 Többcélú intézmény esetén az e §-ban foglaltakat csak az érintett 
intézményegység vonatkozásában kell alkalmazni. 

85. § (1)217 A a fenntartónak, a működtetőnek, ha egyetértési joga van a köznevelési 
intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés 
kialakítására harminc nap áll rendelkezésre. 

(2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az 
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon 
beszámoljon. 

(3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 
értékelését. 

(4) A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a 
nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát, az intézmény szakmai döntési 
hatásköreit, a köznevelési intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési 
jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat. 

 

13. A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 
20/2012.EMMI rend. 

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem 
látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a 
gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való 
elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül 
értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és 
látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak 
kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét 
pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, 
az egészséges tanulóktól el kell különíteni. 

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi 
foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak 
kell tekinteni, ha 

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az 
óvodába, 

b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint 
igazolja, 



d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem 
tudott kötelezettségének eleget tenni. 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 
Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a 
kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a 
tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az 
esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 
Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló 
ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 
igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt 
óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, 
továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda 
vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a 
gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás 
gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt a 
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, tanköteles tanuló 
esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban 
nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést 
követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a 
kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a 
mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót 
veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 
gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, 
továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti 
szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke 

a) a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő 
gyermek esetén tizenegy nap 

 

14. Óvodáztatási támogatás 
20/2012.EMMI rend. 

52. § (1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, 

a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában 
kell tartózkodnia, 

b) az óvoda vezetője 

ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 
következményeiről, 



bb) a kifizetés esedékességét megelőzően – a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott 
időpontban és időtartamra vonatkozóan – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak 
a számáról, melyeket a gyermek az óvodából igazoltan és igazolatlanul mulasztott, 
egyidejűleg arról, hogy a mulasztott napok száma együttesen meghaladta az 
óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, vagy a mulasztott napok száma nem 
érte el a fenti mértéket, 

bc) értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 

(2) Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolt mulasztásból tíz napot a július–
augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni. 

 

15. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével 
kapcsolatos szabályok 

20/2012.EMMI rend. 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és 
írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni 
kell. 

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a 
szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a 
kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 
72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. 

(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az 
óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével 
értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 

(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének 
eredményét – szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti. Rögzíteni kell a 
gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

 

16. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos 
szabályok 

Nkt. 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos 
döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a 
tanulóval, a szülővel. 

(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének 
elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a 
gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, 



valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, 
szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által 
alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a minősítéssel 
összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó 
rendelkezésekbe ütközik. 

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, 
valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói 
fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem 
tekintetében. 

(4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási 
intézményben a fenntartó vezetője, települési önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más fenntartó esetén jogi és igazgatási 
képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a 
döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító 
felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. 

38. § (1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, a döntést 

a) megváltoztathatja, vagy 

b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára 
utasíthatja. 

(2) Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet – a fenntartó hatáskörébe 
tartozó kérelmek kivételével – az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és 
nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat 
eredményeképpen az iskolaszék, vagy a bizottság 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 

c) a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja. 

(3) A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a 
kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 (5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az 
eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel 
válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6) A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A 
másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-
oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke indokolja. 



39. § (1) A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a 
diákönkormányzat, a nevelőtestület, az iskolaszék, szülői szervezet, közösség (a 
továbbiakban: szülői szervezet) javaslatára – tizenöt napon belül, a települési 
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen 
érdemi választ köteles adni. 

 (3)104 Ha a (2) bekezdés szerinti döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 
hozta, a kormányhivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. 

(4) A (2) bekezdésben és a 38. § (4) bekezdése szerinti bírósági ügyekben a polgári 
perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül 
bírálja el. 

40. § (1) Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés 
meghozatalát előzetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az 
ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen megtámadott döntés 
a meghozatalának időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a 
sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke 
fűződik. A megtámadást három hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés 
eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség 
megállapítását a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a 
kormányhivatalnál lehet kezdeményezni. A három hónapos határidő a döntésnek az 
érdekelt részére történő közlésének napján kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, 
a közlés napja a döntés meghozatalát követő tizenötödik munkanap. A megtámadáshoz 
biztosított határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 

(2) Az érvénytelenség megállapítása a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem 
érinti. 

(3) Érvénytelenség megállapítása esetén a kormányhivatal, a bíróság 

a) elrendelheti 

aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől, 

ab) hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és 
ennek a saját költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson, 

ac) a jogsértő költségén a jogsértés előtti állapot helyreállítását, a jogsértő állapot 
megszüntetését, a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését vagy jogsértő 
mivoltától megfosztását, 

b) meghatározott időre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott nevelési-oktatási 
intézmény vagy annak tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési jogviszony, 
tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítését, feltéve, hogy a településen 
másik intézményben megoldható az érintett gyermekek, tanulók felvétele. 

(4) Az érvénytelen döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka 
megszüntethető. 

20/2012.EMMI rend. 



A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási 
szabályok 

83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a 
kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi 
felvételével, az óvodai, tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony 
megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével 
kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá minden 
olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 

(2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell 
szerezni 

a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, 
gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat 
beszerzését előírja. 

(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az 
óvoda, iskola, kollégium írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót 
törölte a nyilvántartásából. 

(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a 
jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem 
hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, kiskorú 
tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását. 

(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti. 

(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott 
határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást 
megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. 

 

17. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása 
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

20. § (1) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott. 

(2) Közalkalmazotti jogviszony 

a) büntetlen előéletű, 

b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá 

személlyel létesíthető. 

20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati 
feltételeknek megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 
kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató 
dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik. 



(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül 
létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez 
pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is 
betölthető 

a)1 olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább 
két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, 

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos 
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez 
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, 

c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc 
hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony 
megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, 
feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a 
kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem 
a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg, 

d) helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására 
szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy 

e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja. 

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

(4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
(a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a 
pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében 
pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: 
álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 
székhelyén is, továbbá 

c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos 
lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az 
a)–c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi 
központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a 
határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges 
közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén 



harminc napnál – rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont 
alapján történő közzétételtől kell számítani. 

(5) A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően – a 
pályázathoz csatolja 

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó programját, 

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratokat. 

(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 
meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 
kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő 
lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 
Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 

(7)68 A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a 
pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a 
pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az 
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási 
határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell 
semmisíteni és személyes adatait törölni kell. 

21. § (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és 
annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. 

(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 

a) helyettesítés céljából, vagy 

b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására 

létesíthető határozott időre történő kinevezéssel. 

(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a 
besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a 
munkavégzés helyét. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő 
időszakra vonatkozó havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes 
összege nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, 
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 



tízszeresét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés 
is meghatározható. 

(5) A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott 
időre történő kinevezés nem felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak. 

21/A. § (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a (4)–(5) 
bekezdésben foglalt kivétellel – három hónap próbaidő megállapítása kötelező. 

(2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot 
meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet. 

(3) A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti 
jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. 

(4) Nem kell próbaidőt megállapítani – kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. 
§ (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező – 

a) áthelyezés, 

b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű 
kinevezés, illetve 

c) azonos felek közötti újabb kinevezés 

esetén. 

(5)Végrehajtási rendelet megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, 
amelynek megléte esetén az (1) bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani. 

326/2013.Korm.rend. 

A pályázat és a próbaidő kikötésének mellőzése 

28. § (1) Intézményvezetői megbízás esetén az Nkt. 67. § (7) bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállásakor nem kell pályázatot kiírni. 

(2) Mellőzhető a pályázat kiírása a köznevelési intézményekben a nem az 
alapfeladat ellátására irányuló munkakörök esetében. Az alapfeladat ellátására 
irányuló munkakör az Nkt. 4. § 1. pontjában meghatározott alapfeladat ellátásához 
kapcsolódó, az Nkt. 3. mellékletében rögzített pedagógus-munkakör, a pedagógiai 
szakértő, a pedagógiai előadó munkakör. 

(3) Mellőzhető a pályázat kiírása abban az esetben, ha a munkakört olyan személlyel 
kívánják betölteni, akit határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban legalább 
tíz hónapot foglalkoztattak, feltéve, hogy a korábbi jogviszony megszűnése és az új 
jogviszony keletkezése között legfeljebb 183 nap telt el. 

(4) A megüresedett álláshelyekre a pályázatot a megüresedéstől számított harminc 
napon belül ki kell írni, ha a pályázati kiírás nem mellőzhető. 

29. § (1) Ha a közalkalmazotti jogviszonyt pedagógus-munkakörre létesítik, nem 
köthető ki próbaidő annak, akinek 

a) az oklevélszerzését (záróvizsgát) követő egy éven belüli alkalmazására abban a 
köznevelési intézményben kerül sor, amelyben pedagógusképzést folytató 



felsőoktatási intézmény hallgatójaként az óvodai gyakorlati foglalkozását, illetve 
pedagógiai gyakorlatát részben vagy egészben teljesítette, vagy 

b) határozatlan idejű kinevezésére abban az intézményben kerül sor, amelyben a 
kinevezése előtt már határozott időre foglalkoztatták és az előző közalkalmazotti 
jogviszonya megszűnésétől számítva 183 nap még nem telt el, feltéve, hogy az a)–b) 
pontok szerinti foglalkoztatás ideje elérte a négy hónapot. 

(2) Nem köthető ki próbaidő annak a részére sem, aki 

a) pedagógus-munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése mellett magasabb vezetői 
megbízást kap, vagy 

b) a pedagógiai intézet alaptevékenysége szerinti munkakörben legalább tíz év 
szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy kinevezésével egyidejűleg magasabb 
vezetői megbízást kap. 

(3) Próbaidő kikötése szempontjából szakmai gyakorlatként 

a) óvodában óvodapedagógus-munkakörben, 

b) más nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, valamint 

c) felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben 

eltöltött időt kell figyelembe venni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a 13. § (1) 
bekezdése szerint a szakmai gyakorlatba be nem számítható időtartam. 

 

18. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei, 
intézményvezetői pályázat 

Nkt.67.§ (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, középiskolában mesterfokozat, 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

(3) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás 
kizárólag nemzetiségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven – 
nemzetiségi nyelven és magyarul – tanul, intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a 
3. mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai 
nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be. Azonos feltételek esetén 
előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik. 



(4) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó 
nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a 
gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti gyógypedagógiai tanári 
vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta végzettséggel és 
szakképzettséggel, továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik. 

(5) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, 
szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő 
mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik. 

(6) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az 
intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához 
szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, 
az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség. 

(7)163 Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – 
nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető 
ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, 
továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a 
pályázat kiírása kötelező. 

(8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési 
program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre 
jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos 
szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény 
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást 
az kaphat, aki rendelkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői 
megbízásához szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra vonatkozó 
rendelkezéseket az e bekezdésben szabályozott vezetői megbízás esetén is alkalmazni 
kell. 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

20/B. §A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § 
(1) és (3)–(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a 
megbízási jogkör gyakorlója írja ki. 

(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához 
pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő 
munkakört is. 

(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz 
közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. 

(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője 
kivételével – pályázat kiírása nélkül is betölthető 



a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti esetben, továbbá 

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve 
közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval. 

326/2013.Korm.rend. 

Magasabb vezetői és vezetői megbízások köre 

21. § A köznevelési intézményben – az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól 
függetlenül – 

a) magasabb vezetői megbízásnak minősül: 

aa) a miniszter, az országos, területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a 
települési nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testülete, a 
fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás, 

ab) a tagintézményvezetői megbízás, 

ac) az intézményegység-vezetői megbízás, 

ad) az intézményvezető-helyettesi megbízás, 

ae) az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
kivételével a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti intézményvezető-
helyettesi megbízás, 

b) vezetői megbízásnak minősül: 

ba) a tagintézményvezető-helyettesi megbízás, 

bb) az intézményegységvezető-helyettesi megbízás, 

bc) a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői megbízás. 

Az intézményvezetői pályázati eljárás lebonyolításának részletes szabályai, a 
pályáztató feladatai 

22. § (1) A 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást – a (2) 
bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – az év során bármikor, öt évre kell 
adni. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott – az Nkt. 67. § (7) 
bekezdésében foglalt kivétellel – az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával 
ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja 
nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának 
időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha az (1) bekezdésben meghatározottak 
alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban 
vagy később járna le. 

(3) Az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli 
magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább 
kétharmada egyetért. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a fenntartói írásbeli kezdeményezés 
nevelőtestületnek történő átadásától számított legalább tizenöt napot kell biztosítani a 
nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadására. 



(5) Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat – ide 
nem értve a pályázati feltételek meghatározását – az állami intézményfenntartó 
központ vezetője, a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat 
jegyzője, más fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (a 
továbbiakban: pályáztató) látja el. 

(6) Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati 
felhívást – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl – a 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell, egyéb 
magasabb vezetői, vezetői megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat 
benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. 

(7) A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül 
tartalmaznia kell: 

a) a munkahely megjelölését, 

b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 

c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint 

d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 

23. § (1) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a 
pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt 
megismerhessék. 

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési 
programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő 
megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához. 

(3) A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak 
a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első 
munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: 
véleményezési határidő). 

(4) A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja 
alapján a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési 
programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület 
(szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson 
a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve. 

(5) A pályáztató a pályázattal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakorlójának a 
kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja a megbízási jogkör gyakorlóját, ha a 
jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal. 

(6) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
esetében az illetékes tankerületi igazgató a pályázattal együtt megküldi az állami 
intézményfenntartó központ vezetőjének a kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja, 
ha a jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal. 



(7) Az állami intézményfenntartó központ vezetője az eljárás jogszerűségéről szóló 
nyilatkozatát, és – több pályázó esetén – a pályázatok rangsoráról kialakított indokolt 
javaslatát megküldi a miniszternek. 

(8) A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra 
váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a 
megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a 
közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő 
harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 

24. § (1) Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy 
ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének 
lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására – nyilvános pályázat kiírása nélkül – vezetői beosztás ellátására szóló 
megbízás adható megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül, e 
bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el, a 22. § (2) bekezdésében 
meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő 
feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. 

(2) Új köznevelési intézmény vagy szervezeti és szakmai tekintetben önálló 
intézményegység, tagintézmény kialakításakor nyilvános pályázat kiírása nélkül, 
szervezési feladatok ellátására szóló vezetői megbízás adható. A megbízás legfeljebb a 
tevékenység megkezdését követő évre szólhat a 22. § (2) bekezdésében 
meghatározottak alkalmazásával. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott vezetői megbízást a miniszter, az országos, 
területi nemzetiségi önkormányzat közgyűlése, a települési nemzetiségi önkormányzat, 
a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fenntartó vezetője vagy 
megbízottja adja. A vezetői megbízáshoz be kell szerezni a helyi nemzetiségi 
önkormányzat egyetértését, ha a köznevelési intézmény a nemzetiségi nevelés-
oktatásban részt vevő intézmény. 

25. § (1) Az intézményvezetői megbízásnál a szakmai gyakorlatba beszámít 

a) a tanügy-irányítási munkakörben, 

b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátását nyújtó 
munkakörben, 

c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben 
szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben, 

d) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészeti 
iskolában a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán 

eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év – a 29. § (3) bekezdésében 
meghatározott – szakmai gyakorlattal. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat időtartamába foglalkoztatási 
jogviszony esetén nem számít be a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó 



időtartama, továbbá a jogviszony azon időtartama, amikor a foglalkoztatás nem érte el 
a teljes munkaidő huszonöt százalékát. 

26. § (1) A nevelési-oktatási intézményben – függetlenül attól, hogy szervezetileg 
önálló intézményként vagy intézményegységként, illetve tagintézményként működik – 
biztosítani kell, hogy az alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az 
intézményben tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátása ne maradjon ellátatlanul, 
ennek érdekében: 

a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek, 
vagy 

b) ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, 
illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői 
feladatok a) pont szerinti ellátását, a köznevelési intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazottnak 

a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, aki ekként felel a nevelési-oktatási 
intézmény biztonságos működéséért. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti közalkalmazott, munkavállaló felelőssége, 
intézkedési jogköre – a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy 
a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában – az intézmény működésével, a 
gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő 
ügyekre terjed ki. 

(3) Az önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény fenntartója, valamint 
működtetője intézményenként megtervezi és az érintett intézmény vezetőjének 
elektronikus úton megtekinthetővé teszi azt az összeget, amely adott költségvetési 
évben az intézmény feladatainak az ellátásához rendelkezésre áll, valamint 
meghatározza azt az összeget, amely felett az intézmény vezetőjét közvetlen 
rendelkezési jog illeti meg. 

27. § A 26. § (1) és (2) bekezdése kivételével a 10. alcímet az egyházi és a 
magánintézményekben nem kell alkalmazni, amennyiben a munkáltató mellőzi a 
pályázatot. 

 

19. Egyéb 
 Óvodai férőhely kihasználtság számítása 

 

1. Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám X a nyitva tartási napok számával     

    (a nyitva tartási napok száma ebben a nevelési évben 251 nap)  

                               pl. 115 X 251=  28 865 =100% 

2. A nevelési évben a tényleges gyermeklétszám / a felvehető gyermeklétszám 1%-val. 

  Pl. tényleges gyermeklétszám: 23128 gyermek 

       Felvehető gyermeklétszám 1%-a: 288,65 



                                              23128/288,65 = 80,1%    

Kihasználtság: 80,1 % 


