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2. Értelmező rendelkezések: 
4. §. 
12. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 
b)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,  
 
6. Az óvoda 
8. §. 
(3)  Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges időt is. 
 
11. A szakiskola 
13. §. 
(4)  Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakiskolába történő felvétel feltétele:  
b)  a szakiskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév teljesítése.  
 
12. A Köznevelési Hídprogramok 
14. §   

(1)  A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-
oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint 
az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, 
szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai 
tevékenységgel.  

(2)  Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de 
középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola 
kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. A Híd I. programban szervezett 
nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési 
utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető 
ismereteket, kompetenciákat. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás 
felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek 
elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat 
a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A Híd I. program 
keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén 
a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A 
Híd I. programot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény 
esetén – biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.  

(3)  Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a 
tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai 
évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a 
Híd II. programba. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, 
fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához 
szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, 
részszakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Híd II. program záróvizsgával zárul, 
amelyről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A sikeres záróvizsga 



részszakképesítést tanúsít és középfokú iskolában történő továbbtanulásra jogosít. A 
tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a 
szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő 
bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. 
program sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon felkészül a 
szakmai vizsga letételére.  

(4)  A Köznevelési Hídprogramok keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló 
tevékenységek, foglalkozások és programok a délelőtti és délutáni időszakban 
arányosan elosztva kerülnek megszervezésre. A Köznevelési Hídprogramokban az 
érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer 
megvalósításában résztvevő pedagógusok illetmény-kiegészítésre jogosultak abban az 
esetben, ha az adott tanévben a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább 
hetven százaléka eredményes középfokú írásbeli felvételi vizsgát tesz, vagy Híd II. 
program esetében a második évfolyamba lépett.  

(5)  A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az 
Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott 
szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés megkezdésére készíti fel azokat 
a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem 
tudták teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen.  

(6)  A Köznevelési Hídprogramok nevelési-oktatási programjait az oktatásért felelős 
miniszter rendeletben adja ki, amely magában foglalja a csoportszervezési elveket, a 
fejlesztés eszközrendszerét, a tanulók, illetve az alkalmazott pedagógiai tevékenység 
mérésére-értékelésére, ellenőrzésére vonatkozó keretszabályokat is.  

(7)  Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában – a kormány által 
szabályozott keretek között – szervezhetők. A programokban közreműködő 
intézményeket a Kormányhivatal jelöli ki.  

 

20. A köznevelési intézmény működésének rendje   
25. §. 

(7)  Az óvodai csoportok, iskolai osztályok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. 
melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra megállapított 
minimális és maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha nevelési, tanítási év során 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.  

 

22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások   
27. §   
(1)  Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali 

oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és 
egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos 
foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: 
nappali rendszerű iskolai oktatás).  

(2)  Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 
módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, 
továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az 
intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e 
törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet.  



(3)  A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter rendeletben 
állapítja meg. Az iskola éves munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon 
meghatározható tanítás nélküli munkanapokat.  

(4)  A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. 
melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az 
osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét egyéb foglalkozás megtartásához 
és osztálybontáshoz veheti igénybe.  

(5)  Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező 
óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség 
kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, 
tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, 
továbbá az első-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, 
differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra 
és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az 
osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.  

(6)  Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt 
szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni 
foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles 
tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további 
alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.  

(7)  A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a 
szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként 
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az 
iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a 
rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.  

(8)  A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a 
sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz 
részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges. 
A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai 
foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a 6. melléklet határozza meg.  

(9)  A szakképző iskolában tanuló heti kötelező óraszáma terhére tanulónként heti öt órában 
egy-három fős foglalkozást kell szervezni, ha az iskola zenész, klasszikus balett-
táncos vagy artista szakmai vizsgára készít fel.  

(10)  Ha az összevont osztályban az egyes évfolyamokra a 6. melléklet eltérő mértékű heti 
kötelező tanórai foglalkozást és az osztályok számára eltérő órakeretet határoz meg, a 
magasabb évfolyamra megállapított óraszámokat kell alkalmazni.  

(12)  Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 
testnevelés szervezéséről.  

(13)  A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. 
Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az 
iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások 
megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai 
csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri 
foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a 



felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai 
továbbképzésben vett részt.  

 
28. §   
(1)  A kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti huszonnégy órás keretben 

szervezi meg.  
(2)  A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő tanulók részére 

felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő 
foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a 
tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez.  

(3)  A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik 
nem tartózkodnak az iskolában vagy nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A 
kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint 
rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi 
szünetek idejét is – valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – 
a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.  

(4)  A heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a 
tanítási hetek között, kollégiumban a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, 
tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.  

29. §   
(1)  Az alapfokú művészeti iskolában a főtárgy elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a 

konzultációs tanórai foglalkozás egyéni foglalkozás keretében is folyhat. Az alapfokú 
művészetoktatás zeneművészeti ágában egy-három fős foglalkozás tartható – az 
előképző kivételével – a tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló 
órakeret terhére heti három órában, ha a tanuló részére a tanítási év átlagában – 
jogszabályban meghatározott időtartamban – legalább heti négy foglalkozás 
biztosított, ha ennél kevesebb foglalkozás biztosított, heti másfél órában. Az egyéni 
foglalkozást az intézmény az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában a 
hangszeres és énekes főtárgyi óra esetén egy-egy tanuló részére biztosítja.  

(2)  Az alapfokú művészeti iskolában az adott művészeti ág céljának megfelelő művészeti 
csoport, énekkar működhet, továbbá tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, 
rendezvény, művészeti tanulmányi kirándulás szervezhető.  

(3)  Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási időbeosztást – a tanév rendjére, a tanítás 
nélküli pihenőnapra és a tanítási szünetre vonatkozó rendelkezések 
figyelembevételével – az iskola állapítja meg.  

 
23. Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási 
intézményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok   
35. §. 

(1)  Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi 
jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások 
része.  

(2)  A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai 
foglalkozások, a középfokú iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a 
kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedjék.  

(3)  Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett hit- és 
erkölcstan oktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt 



egyházi jogi személlyel. Az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és 
erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az 
adott egyház iránymutatása szerint.  

(4)  A hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és 
ellenőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások 
ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. Az óvoda, az iskola, a kollégium – a 
nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökből – köteles biztosítani a 
hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek 
rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges 
feltételeket. Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor a 
32. § (1) bekezdés h) pontját kell alkalmazni, ugyanakkor a 3. mellékletben foglaltakat 
nem kell alkalmazni. A hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási 
intézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári, vagy más, a hitélettel kapcsolatos 
felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.  

 
27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 
46. §. 

(1)  A tanuló kötelessége, hogy  
a)  részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig 

tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,  
(5)  Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a 

gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a 
tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.  

 
31. A tanuló kötelességének teljesítése 
55. §   

(1)  Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló 
esetében a szülő kérelmére – felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon 
való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá 
sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a 
készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá 
teszi. Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően 
egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti 
– az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.  

34. Pedagógusok és alkalmazottak 
61. §. 

(3)  A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási 
intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők körét az 1-3. melléklet határozza meg.  

(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 vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelős 
miniszter által alapított és fenntartott 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. 

 
35. A pedagógus kötelességei és jogai 
62. §. 

(3)  A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) 
fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a 
fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a 
pedagógus-továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét.  

(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.  

(6)  A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-
oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. 
A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, 
nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 
helyettesítést lát el.  

(7)  Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.  

(8)  Óvodában a kötött munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásra kell fordítani.  

(9)  A vezetőpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában a 
teljes munkaideje hatvan százaléka, más gyakorló nevelési-oktatási intézményben, 
gyakorló szakszolgálati intézményben a teljes munkaideje harminc százaléka lehet.  

(10)  A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
munkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven 
százaléka.  

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

(12)  Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással 
lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. 
Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka – a könyvtár 
zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány 
gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további 
harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári 
kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel 
összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.  

(13)  A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes 
munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-
oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni 
vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok 
megtartásával (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A 
közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül – munkaköri feladatként – látják el a 
szakértői véleményhez szükséges vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások 
előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények 



egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva 
tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen 
kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.  

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

 

36. A pedagógusok előmeneteli rendszere   
64. §   

(1)  A nevelési-oktatási 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.  

(2)  A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előmeneteli és illetményrendszerére 
vonatkozó rendelkezések – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével 
– nem alkalmazhatóak.  

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

(4)  A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 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, a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével, a pedagógus-

munkakörben töltött 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.  

(7)  A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok 
vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, 
különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott 
kötelezettségek teljesítését vizsgálja.  

(8)  Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán 
vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás 
eredményeként „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, 
munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony, 



munkaviszony a minősítő vizsga vagy a megismételt minősítési eljárás eredményének 
közlésétől számított tizedik napon szűnik meg.  

(9)  A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan 
ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a 
minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.  

65. §   
(1)  A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált 

illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg.  
(2)  Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, 

egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka.  
(3)  A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai 

sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit.  
(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.  

(6)  A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos 
kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb 
egy évi fizetés nélküli szabadságot (a továbbiakban: alkotói szabadság) vehet igénybe.  

(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.  

(8)  A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő 
vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges 
követelményeket külön jogszabály állapítja meg.  

 
39. A köznevelési intézmény vezetője 
69. §. 

(5)  A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. 
mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga 
jogosult meghatározni.  

(6)  A korábban legalább két ciklust intézményvezetőként dolgozó pedagógus „címzetes 
igazgatói” pótlékban részesülhet, ha intézményvezetői megbízásának lejártát vagy 
megszűnését követően továbbra is az intézményben marad alkalmazásban. A pótlék 
mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 

 
50. A köznevelési rendszer finanszírozása 
88. §. 
(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.  

(5)  Az egyházi, valamint a nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott 
nevelési, nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami 
fenntartású intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos 
mértékben történik. 

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, a 
települési önkormányzat kezdeményezésére a kormányhivatal gondoskodik arról, 
hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcsődei csoport vagy az 
alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola.  

(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. 

 

53. Hatályba léptető rendelkezések   
95. § 
(8)  Hatályát veszti a Kt. 4. § (4) bekezdése, 12. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (1) és (4) 

bekezdése, 17/A. §-a, 24. § (4) bekezdése, 27. § (8) bekezdése és (14)-(15) bekezdése, 
39. § (3) bekezdése, 52. § (1)-(14) bekezdése és (17)-(18) bekezdése, 53. §-a, 69. § (2) 
bekezdése, 94. § (3) bekezdés l) pontja, 118. § (3)-(4) bekezdése, (6) bekezdése és 
(12)-(14) bekezdése, 121. § (1) bekezdés 14. pontja 122. § (1) bekezdése, 128. § (8) 
bekezdése, 1. számú melléklete, 3. számú melléklete.  

 

1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma 

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
Osztály- és csoportlétszámok 

5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 
Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, tagintézményvezető-

helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai 
foglalkozásainak száma) 

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 

7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában 

8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap 

százalékában 


