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Kivonat

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és társadalmi
önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
33. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó
a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3)
bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, az állami
köznevelési feladatellátásban részt vevő pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a
nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint
b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben
foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 8. melléklet I. pontja, az óvoda, egységes óvodabölcsőde esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint.
(2) Az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási
intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézmények által ellátott gyógypedagógiai tanácsadásban, korai
fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 8. melléklet II. pontja szerint működési
támogatást, a III. pontja szerint kiegészítő támogatást állapít meg.
(3) Az Nkt. 97. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy,
vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér
alapú támogatásra és az ilyen intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház a (2)
bekezdés szerinti működési és kiegészítő támogatásra jogosult a 2013/2014. tanévre vonatkozóan.
(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja - az óvoda kivételével - az állami köznevelési feladatellátás keretében
állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott
iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-,
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.
(5) Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati
intézményben a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási
adó kifizetéséhez, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint
felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével. Az átlagbér
alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2)
bekezdésében, szakiskolák, szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: szakképzési törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható
fel.
(6) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás tényleges gyermek-, tanuló létszám szerinti
elszámolására a költségvetési évet követő év január 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.
(7) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezésére a központi
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy
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a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai
szakszolgálati intézményekben kimutatott éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók
működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
aa) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § c) és d)
pontja szerinti állami és települési önkormányzati bevételekkel és
ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi
személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének - az állam, illetve a települési önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó - egy gyermekre, tanulóra
jutó összegéből a (6) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett átlagbér alapú
támogatás és működési támogatás egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.
(8) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért
felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kis létszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának
biztosítása érdekében az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az (1)-(3)
bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.
(9) Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a
köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény,
egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti
fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet III. pont 5. a) alpontjában
meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.
(10) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért
felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett
fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra
jogosult, ha
a) a pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott képesítési
előírásoknak,
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai nevelés országos
alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a
Nemzeti alaptantervhez.
(11) A (10) bekezdés alapján nyújtott átlagbér alapú támogatás megállapításánál a gyermek, tanuló létszámba nem
számíthatóak be azok a gyermekek, tanulók, akik után a fenntartó tandíjat szed.
(12) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált köznevelési intézmények esetében a
nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők után az Országgyűlés nem biztosít támogatást.
(13) A köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási
intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd)
alpontja szerinti fenntartó
a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű általános iskola, a nappali
rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó általános iskola (a továbbiakban
együtt: általános iskola)
aa) második évfolyamát 2014. szeptember 1-jén elkezdő és 2014. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,
ab) első évfolyamára 2014. szeptember 1-jén beiratkozott tanulóknak, ha a 2014. október 1-jei létszáma
meghaladja a 2013/2014-es tanév első évfolyamára beiratkozott tanulók 2013. október 1-jei létszámát, a
többletlétszám alapján 12 000 forint/fő/év,
ac) első évfolyamán 2014. október 1-jén jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján pótlólag a hiányzó, de
újonnan megjelent tartós tankönyvek megvásárlására 3 000 forint/fő/év,
b) az a) pont szerinti tanulók kivételével az általános iskolával vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban
álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és a külön jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben
részesülő tanulók 2014. október 1-jei létszáma alapján 12 000 forint/fő/év
összegű tankönyvtámogatásra jogosult.
(14) A (13) bekezdés szerinti tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet
figyelembe venni.
(15) A (13) bekezdés szerinti tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2014.
augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.

(16) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan
tankönyvtámogatásra jogosult. A tankönyvtámogatást a bevett egyház a hit- és erkölcstan oktatásban résztvevő
tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. A
támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2014. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár. A
tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1-2. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5-6. évfolyamon 1270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1580 forint/tanuló.
(17) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstan oktatásra tekintettel az (1)
bekezdésben meghatározottakon túl további átlagbér alapú támogatásra jogosult. A támogatás szempontjából elismert
számított pedagógus létszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók
8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a 2013/2014. tanévi,
illetve a 2014/2015. tanévi október 1-jei statisztikai létszám alapján (8 és 4 havi) történik.
(18) A (17) bekezdés szerinti támogatás összege január-szeptember hónapokra havonta 321 000 forint, októberdecember hónapokra 332 200 forint havonta, ami a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus
bruttó átlagbére és járuléka. Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan
oktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást
nyújthat.
(19) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások kizárólag olyan, a nevelési-oktatási, pedagógiai
szakszolgálati intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely nevelési-oktatási, pedagógiai
szakszolgálati intézmény alapító okiratában, jogerős működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó
köznevelési feladat szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik.
(20) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások az oktatási azonosító számmal rendelkező óvodás
gyermekek és tanulók, valamint korai fejlesztésben, gondozásban, fejlesztő nevelésben részesülő oktatási azonosító
számmal nem rendelkező gyermekek után vehetők igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor
vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító okirata, jogerős működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. §
25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére,
oktatására.
(21) Az átlagbér alapú támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló
szakképző iskolai képzőhelyen - közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben - töltött kötelező
óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhetők a (19)-(20) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A
szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók esetén csak a közismereti és a szakmai
elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában vehető figyelembe az érintett tanulók létszáma. A számított létszám
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező
óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható
létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait
kell alkalmazni.
(22) Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató
szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés
együttműködési megállapodás alapján járó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés
finanszírozási feltételei szerint jogosult az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatásra.
(23) Nem igényelhető az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatás az olyan tanuló után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul,
c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre nem
jogosult vagy
d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kiegészítő
nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját,
e) akinek szünetel a tanulói jogviszonya,
f) aki externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel.
(24) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai
adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus
nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzési
törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a
maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.

(25) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatást - annak folyósítását követő 15 napon belül - az általa
fenntartott nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott
valamennyi nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézmény kiegyensúlyozott működését biztosítsa.
(26) A (25) bekezdésben meghatározott átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai
szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.
(27) Óvoda és egységes óvoda-bölcsőde esetén nem igényelhető támogatás olyan gyermek után, aki tandíjat fizet,
vagy akinek szünetel az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei jogviszonya.
(28) A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, és
annak formáját,
b) a nemzetiségi óvodai nevelésben vagy nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban a gyermek szülőjének,
gondviselőjének a beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme alapján vesz részt és
c) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti átcsoportosítása esetén is - a
romani és beás nemzetiségi nyelvoktatás kivételével - csak azok után a tanulók után vehetők figyelembe, akik az
adott tanévben legalább heti három órában tanulják a nemzetiségi nyelvet,
d) az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és területi nemzetiségi önkormányzat,
nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely
szerint a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el.
(29) A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe egy főként, ha a (28)
bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek és a nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói
jogviszonnyal. A felnőttoktatásban tanulói jogviszony fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára
figyelembe vendégtanulóként, amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai
oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem vehető
figyelembe vendégtanulóként.
(30) A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi nyilvántartásaival - beleértve a
nyilatkozatokat, határozatokat is - kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette, és biztosította részére az előírt
szolgáltatások igénybevételét.
(31) Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbér alapú támogatás megállapításánál és az arról történő
elszámolásnál a tanuló akkor vehető figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt. A térítési díj nem
lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a tanuló a térítésidíj-fizetési kötelezettség
mellett igénybe vehető oktatást jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell
tüntetni a törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt. Ebben az esetben az átlagbéralapú
támogatás megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható be az a
gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a külön jogszabályban meghatározott térítési díj maximális
mértékénél magasabb fizetési kötelezettséget ír elő.
(32) A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézmények 1-12. évfolyamos
tanulóinak számát az alapfokú művészetoktatási támogatás igénybevételekor a létszám számításakor hárommal
elosztva lehet figyelembe venni.
2. melléklet
….

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT:

138 596,1 millió forint

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

4 012 000 forint/számított létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS
ÖSSZEGE A 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE:

34 400 forint/számított létszám/3 hónap
1 800 000 forint/létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:
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 Köznev.
tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy
óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az
óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a
tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 67%-ának folyósítása a 2014.
október havi nettó finanszírozás keretében, 33%-ának folyósítása a 2014. november havi nettó finanszírozás
keretében történik.
A támogatás számítása a következő:
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű
gyermekeket is)
- a 2013/2014. és 2014/2015. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik,
továbbá számításba kell venni mindazon gyermekeket,
- 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,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az
óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2014. 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 2014/2015. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2014/2015. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az
óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
- a 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2013. augusztus 31-éig betöltötték,
- a 2014/2015. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2014. 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 Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint
kell figyelembe venni.
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.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcsődés-korú,
második életévüket 2014. 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 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2014. szeptember 1-jétől egy
gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes
óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2014. 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:
2013/2014. nevelési évre:
Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1
2014/2015. nevelési évre:
Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2
ahol:
Psz1; Psz2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egy tizedesre
kerekítve,
L1; L2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. 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
- a Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási),
nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és
- 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 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési
évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = a Köznev. tv. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet elérő
vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma a 2013/2014., illetve a
2014/2015. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve).
A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a
Köznev. tv. 2. melléklete, valamint 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
- 2014. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,
- 2014. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a Köznev. tv. 2.
melléklete szerinti pedagógus asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport
működik.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Köznev. törvény 2. melléklete, valamint 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 - ténylegesen foglalkoztatott
segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.
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:
2013/2014. nevelési évre:
Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12
Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12
2014/2015. nevelési évre:
Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12
Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12
ahol:
Tp1; Tp2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása,
Ts1, Ts2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők átlagbér alapú támogatása,
S1; S2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. 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 2013/2014. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%ának folyósítása január utolsó munkanapján, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az államháztartásról szóló
jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2014/2015. nevelési év átlagbér alapú támogatásának
folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban
meghatározott időpontokban történik.
……

5. Gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

52 639,6 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi
gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK
ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. tv., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális
ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó
jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési
önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel
számított szociális hozzájárulási adóhoz.
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a
feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését
szolgálja.
A támogatás számítása a következő:
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében
elhelyezett gyermekek esetében az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási
napok száma osztva 251-gyel.
A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek
ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a
nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6,
illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem
vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi
ellátásban részesülő gyermekek, tanulók esetén az ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 4.
pontja szerint történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított étkeztetésnél
vehető figyelembe.
ab) A számított dolgozói létszám meghatározása
Dsz = L/P*F+Lk/Pk*F
ahol:
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert - kollégiumi étkeztetettek kivételével - aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám,
Lk = az adott évre elismert kollégiumi létszám
P = az ellátottak számától függő osztószám, melynek értéke
100 ellátottig:
101-300 ellátott között:

25
45

301-1 500 ellátott között:
1 500 ellátott felett:

60
65

Pk = kollégiumi osztószám, melynek értéke 25
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke
1 feladatellátási hely esetén:
2-3 feladatellátási hely
esetén:
4-6 feladatellátási hely
esetén:
6 feladatellátási hely esetén:

1,0
1,1
1,2
1,3

ac) A dolgozók bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Tsz = Dsz * ÁBd
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.
…..
Kiegészítő szabályok:
3. Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása az alábbi
adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások figyelembevételével történik.
a) Nevelési-szervezési paraméterek:
Foglalkozás-szervezés

1
gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

Gyermekek
Csoport
ÓvodaIntézményheti
átlaglétszám pedagógus
típusfoglalkozkötött
együttható
tatási
munkaidő
időkerete
2
3
4
5
30,5
20
32
0,85
61,0
20
32
0,85

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket aszerint kell a megfelelő csoportban figyelembe venni, hogy
a gyermek havonta átlagosan hány órát tartózkodik az óvodában.
b) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása
2013/2014. nevelési évre:

2014/2015. nevelési évre:

ahol:
Vk1; Vk2 = a 2013/2014., illetve a 2014/2015. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet,
V1; V2 = a Köznev. tv. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb
- 2014. év első 8 hónapjában a 2013/2014. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) közoktatási statisztika szerint
ténylegesen foglalkoztatott,

- 2014. év utolsó 4 hónapjában a 2014/2015. 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.
Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - a Köznev. tv. 5. mellékletében - megállapított kötelező nevelési
óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.
4. Az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2014. 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.
…..

8. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez
A nem állami köznevelési feladatok támogatása
I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, ÉS A NEVELŐ-, OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN
JÁRÓ ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Az átlagbér alapú támogatást
a) óvodában, egységes óvoda-bölcsődében a pedagógus-munkakörben és a nevelő-, oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben foglalkoztatottak után az e törvény 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint kell megállapítani,
b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben
ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ pedagógusmunkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolával,
középiskolával, szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók
létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két
tizedesre kerekített finanszírozott pedagógus létszám szerint,
bb) a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után - a pedagógiai szakszolgálati
intézmény kivételével - kormányrendeletben meghatározott elismerhető létszám alapján
kell megállapítani a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával.
Az egy főre jutó átlagbérnek az iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai szakszolgálati intézményenként történő
megállapításához az Nkt. 97. § (20a) bekezdésére és a 94. § (4) bekezdés v) pontjára is figyelemmel számított, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként pedagógus-munkakörben,
valamint nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását
járulékaival együtt el kell osztani az annak megfelelő létszámmal. A pedagógiai szakszolgálati intézmény nevelő-,
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma nem haladhatja meg a
pedagógiai szakszolgálati intézményben a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával a pedagógus-munkakörre
megállapított finanszírozott létszám 8%-át.
2. A pedagógusok, valamint a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert
összegének meghatározása

a) A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege
aa) általános iskolára 4 148 200 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 700 forint/számított létszám/3 hónap,
ab) gimnáziumra 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ac) szakiskolára, nem szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ad) szakiskolára szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ae) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő szakiskolára) 4 275 800
forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
af) szakközépiskolára, nem szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ag) szakközépiskolára szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ah) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való részvétel esetében 4 040 100
forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ai) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében 4 040 100
forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 200 forint/számított létszám/3 hónap,
aj) művészeti szakközépiskolára 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
ak) kollégiumra 4 198 700 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 38 400 forint/számított létszám/3 hónap,
al) pedagógiai szakszolgálati intézményre 4 000 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 35 600 forint/számított létszám/3 hónap,
am) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre 4 275 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,
an) köznevelési intézményben működő utazó gyógypedagógusi hálózatra a 2014/2015. tanítási évre 1 109 150
forint/számított létszám/3 hónap.
b) A nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2 190 700
forint/számított létszám/év.
3. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges - az óvoda kivételével - a nevelési-oktatási
intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának
meghatározása
A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő iskolai oktatásban vagy fejlesztő nevelésben-oktatásban
résztvevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás
munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali rendszerű iskolai oktatásban,
vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát az ellátott gyermekek, tanulók
egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell
meghatározni. A heti ellátotti létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében biztosították számára a
jogszabályban megállapított szakmai követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény
esetén átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul venni.
Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akinek a számára legalább heti
négy tanóra kerül megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül
megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni.
Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali munkarend szerint
oktatott 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 számításba venni, ha nevelésoktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 2014-ben szeptembertől, ha a köznevelési intézmény a

sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulója számára az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevételével láttatja el, az
integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy gyermekként, tanulóként vehető
figyelembe.
A gyermek és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre történik.
4. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához az állami intézményfenntartó központ pedagógusmunkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába felvett, továbbá kollégiumban elhelyezett
tanulóknak és a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya
köznevelési intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban - beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is - 12,5 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
c) szakiskolákban, nem szakképzési évfolyamon 11,6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
d) szakiskolában szakképzési évfolyamon 12,0 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
e) speciális szakiskolákban és előkészítő szakiskolában 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő speciális
szakiskolákban 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
f) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
g) szakközépiskolában szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
h) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való részvétel esetében 19,9 fő
tanulónként 1 fő pedagógus,
i) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében 78,8 fő
tanulónként 1 fő pedagógus,
j) művészeti szakközépiskola
ja) párhuzamos oktatásában részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
jb) szakképzési évfolyamán az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás keretében részt vevő 3,5 fő
tanulóként 1 pedagógus,
jc) szakképzési évfolyamán legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében részt vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő
pedagógus,
k) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
l) pedagógiai szakszolgálati intézményeknél
la) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 50 gyermek/tanuló
létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
lb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 87 gyermek/tanuló
létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
lc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 50 gyermek/tanuló létszám
esetén további 1-1 fő pedagógus,
ld) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 180 gyermek/tanuló
létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
le) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő nevelés együtt:

1
2
3
4
5
6
7

A
Gyermek-, illetve tanuló létszám
(fő)
1
2-10
11-20
21-50
51-100
100 felett

B
Pedagógus létszám
(fő)
1
2
4
5
6
10

lf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás,
óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása együtt:

1

A
Gyermek-, illetve tanuló létszám

iskolapszichológiai,

B
Pedagógus létszám

2
3
4
5
6

(fő)
1-100
101-500
501-1000
1001-2000
2000 felett

(fő)
2
5
7
9
12

m) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ma) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 pedagógus,
mb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulóként 1 pedagógus,
mc) középfokú iskolája esetében 6,2 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
md) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
n) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben és fejlesztő iskolában 3
fő tanulónként 1 fő pedagógus,
o) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
p) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és
tanulólétszám esetén 1 fő
után igényelhető az átlagbér alapú támogatás.
Ha az a), b), f), g) és k) alpont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, a
nemzetiségi nevelési-oktatási feladat tekintetében 8 fő tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.
A pedagógus létszám meghatározása fenntartónként, a 2013/2014. tanítási évre nyolc, a 2014/2015. tanítási évre
négy hónapra, két tizedesre történik.

