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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló1993. évi LWX
törvény módosításáról szóló T/18089 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 26. §-át törölni javaslom :

[26 . §
(1) A Kt.1 . számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és
alkalmazottak létszáma" cím helyébe a következő rendelkezés lép
„Első rész
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és
ajánlott, létszáma (a kötelező létszám * van jelölve)
Vezetők
1 . igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben
1
2. igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes
- önálló intézményben,
ha a gyermekek, tanulók létszáma a nyolcvanat eléri
1
iskolában, ha a tanulók létszáma a négyszázat eléri további
1
- tagintézményenként - a kollégium kivételével - tagintézményvezetőnek
1
- intézményegységenként - a kollégium kivételével -
intézmény-egységvezetőnek
1
- nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek 1
- tagozatonként,
ha az óvodában a gyermeklétszám az ötvenet, az iskolában a tanulói
létszám a nyolcvanat eléri tagozatvezetőnek
3 . gyakorlati oktatásvezető
szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként
1
4. gyakorlati oktatásvezető-helyettes
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szakközépiskolában és szakiskolában húsz osztály felett, húszosztályonként
1
vagy eltérő szakirányú oktatásnál szakirányonként, ha a szakirányban
legalább öt osztály van
1
5 . gazdasági vezető
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben
1*
6 . A 2 . pontban meghatározott kötelező létszámoktól az e melléklet
Negyedik részében meghatározottak szerint el lehet térni .
13
Pedagógusok
Óvodában
1 . A pedagógusok*, gyógypedagógusok* létszámát
- az óvodai csoportok,
- a kötelező órák száma,
- a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység,
- az óvoda nyitvatartási ideje
alapján kell meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a
gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy,
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel ;
2. logopédus
a beszédjavító óvodában tizenöt gyermekenként
1 *

3. konduktor
a konduktív pedagógiai intézmény óvodájában csoportonként és
műszakonként
3
4. utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor,
ha az óvoda a többi gyermekkel együtt fejleszti a fogyatékos
gyermeket, legalább heti öt óra foglalkoztatás keretében, nyolcgyermekenként
1

Iskolában és kollégiumban
1 . Az iskolában a pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát
- az iskolai osztálylétszám,
- az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret,
- a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret,
- a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret,
- a pedagógusok kötelező óraszáma
alapján kell megállapítani .
Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a
könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik-tizenharmadik
évfolyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának
idejét is ajánlott figyelembe venni . Az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha legalább
kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz
tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt ajánlott alkalmazni .

2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben* foglalkoztatottak létszámát
- Az 53 . § (7) bekezdése szerinti kollégiumi heti kötelező foglalkozások száma és
- a pedagógusok kötelező óraszáma
alapján kell megállapítani.

Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették
egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették, további egy könyvtáros tanár (tanító)
alkalmazása ajánlott .
3. fejlesztő pedagógus



az integrációs felkészítésben részt vevő iskolában
az integrációs oktatásban
részt vevd hátrányos helyzetű tanulók létszáma alapján számítva,
háromszáz tanulóig a szabadidő-szervező feladatainak az ellátására is
háromszáz-négyszázötven tanulóig
1
négyszázötven tanuló felett
2
4. konduktor
a konduktív pedagógiai intézmény iskolájában osztályonként és
műszakonként
3*
5 . logopédus
beszédjavító iskolában tizenöt tanulónként
1
6. utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor,
ha az iskola a többi gyermekkel együtt fejleszti a fogyatékos tanulót,
legalább heti öt óra foglalkoztatás keretében, nyolctanulónként
1
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
óvodában
1 . szakorvos
kizárólag fogyatékosokat nevelő óvodában a fogyatékosság típusának
megfelelően
0,5*
2. gyermek és ifjúsági felügyeld vagy gyógypedagógiai asszisztens
fogyatékos gyermekeket nevelő óvodai csoportban
1
3 . dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt
- a konduktív pedagógiai intézmény óvodájának kivételével -
csoportonként
1
Iskolában és kollégiumban
1 . pedagógiai felügyelő kollégiumban
nemenként és épületenként 100 tanulóra számítva, de legalább
1
2. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
- általános iskolában,
- középiskolában,
- szakiskolában
1
3.szakorvos
kizárólag fogyatékosokat nevelő iskolában, kollégiumban, a
fogyatékosság típusának megfelelően
1*
4. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens
- általános iskolai kollégiumban
1
- fogyatékosokat nevelő iskolában tizenöt tanulónként
1
- gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként működő általános
iskolai kollégiumban tizenöt tanulónként
1
- a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló
helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan



fogyatékos tanulókat nevelő és oktató iskolában és kollégiumban hattanulónként
1
5. szabadidő-szervező
- az iskolában, kollégiumban, ha a tanulók létszáma eléri a
háromszázat
1
- ha az iskolában jogszabályban meghatározottak szerinti integrációs
felkészítést szerveznek, és az abban részt vevő hátrányos helyzetű
tanulók létszáma nem éri el a háromszázat, a fejlesztő pedagógus
feladatainak ellátására is
1
6. műszaki vezető
szakiskolában, ha az legalább százhúsz munkahelyes tanműhellyel
rendelkezik, illetve ha délelőtt-délután is üzemelő tanműhelye van
1
7. ápoló
kollégiumban ötszáz tanulóig 1
ötszáz tanuló felett 2
kizárólagosan fogyatékosokat fogadó diákotthonban, huszonnégy
órára
5
8. hangszerkarbantartó a zeneművészeti művészeti ágban szakmai
vizsgára felkészítő szakközépiskolában és szakiskolában, továbbá
alapfokú művészetoktatási intézményben
négyszáz tanulóig 1
négyszáz tanuló felett 2
látássérültek iskoláiban tanulói létszámtól függetlenül további 0,5
9. úszómester
tanuszodával rendelkező iskolában
1
Az utazó szakember hálózat keretében a foglalkoztatás a fővárosi, megyei önkormányzat által
kijelölt közoktatási intézményben történik.Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében - a
szakértői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval együtt
óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók - a
fogyatékosság típusa szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek létszámát
az érintett tanulók létszámát tizenkettővel elosztva ajánlott meghatározni . Az osztással - a
kerekítés szabályai szerint kialakított - csoportra ajánlott tervezni egy-egy - egy csoport esetén a
csoport létszámától függetlenül legalább egy - a feladat ellátásához szükséges szakembert . Az
utazó gyógypedagógust, logopédust, konduktort, gyógytestnevelőt stb . a gyermeket, tanulót
nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresésére a munkáltatói jogot gyakorló közoktatási
intézmény vezetője rendeli ki .
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő
pótszabadságának, valamint juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .
További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben
1 . Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás stb .
munkakörökben az ellátandó feladatoktól függően ajánlott megoldani a foglalkoztatást .
2. A nevelési-oktatási intézményekben - a feladatoktól függően - az 1. részben ajánlott
foglalkoztatásokon túl
a) további vezetői megbízások adhatók,
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszáma megnövelhető,
c) speciális végzettségű szakemberek [például orvos, pszichológus, szociális munkás,
szociálpedapógus, könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens, iskolatitkár (óvodatitkár),
szabadidő-szervező, pedagógiai asszisztens, oktatástechnikus, számítógép-kezelő, számítógép
rendszerprogramozó, laboráns, ügyviteligépkezelő, munkaügyi, személyzeti és oktatási előadó]



foglalkoztathatók,
d) rendszergazda, ha a tanulói létszám eléri a háromszázat.*
3 . A fenntartó biztosítja az 1 . és a 2/c) pontban felsorolt munkakörök betöltéséhez,
szakemberek foglalkoztatásához szükséges létszámot (a továbbiakban : technikai létszám) . A
technikai létszám számításánál a következő eljárás ajánlott : A létszám ne legyen kevesebb, mint
a
pedagógusok teljes munkaidejére - beleértve az óraadó tanárok foglalkoztatási idejét is -
számított létszámának

tíz százaléka, de legalább egy létszám az alapfokú művészetoktatási intézményben,
b) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában,
speciális szakiskolában, előkészítő szakiskolában,

tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám az óvodában,
d) húsz százaléka, de legalább kettő létszám az általános iskolában, gimnáziumban,

harminc százaléka, de legalább négy létszám a szakközépiskolában,
j) hatvan százaléka, de legalább kettő létszám a kollégiumban .
4. Többcélú intézmény esetén a technikai létszámot a következők szerint ajánlott
meghatározni: az ellátott feladatoknak megfelelő intézményre meghatározott pedagógus
létszámok összegét el kell osztani az ellátott feladatok számával . Az így számított létszám nem
lehet kevesebb, mint az egyes intézményekhez meghatározott tényleges létszámok összegének a
70%-a. A számításoknál a 3 . pontban felsorolt nevelési és oktatási intézményeket kell
figyelembe
venni. Emellett biztosítani ajánlott a 3 . pontban fel nem sorolt feladathoz jogszabályban
biztosított létszámot . Ha jogszabály az adott feladatra nem határoz meg létszámot, akkor a
technikai létszámot feladatonként egy-egy létszámmal meg kell növelni .
5 . A techníkai létszámot a székhelyen és a telephelyen foglalkoztatott valamennyi pedagógus
foglalkoztatási idejére vetítve ajánlott számítani .
6. A technikai létszámhoz egy létszámot indokolt hozzá számítani, ha a nevelési-oktatási
intézményben a gyermekek, tanulók legalább húsz százaléka hátrányos helyzetű, vagy
beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd, illetve, ha a sajátos
nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a többiekkel egy csoportban, osztályban nevelik,
tanítják .
A különböző csoportba tartozó gyermekek, tanulók létszámát együttesen is figyelembe lehet
venni a húsz százalék megállapításához . A technikai létszámhoz tagintézményenként további
egy-egy létszámot indokolt hozzá számítani .
7. A nevelési-oktatási intézmény vezetője dönti el, hogy a technikai létszám terhére milyen, a
nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő technikai feladatokat (ügyviteli, műszaki,
kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás) old meg, illetve - a kötelező foglalkozáson
felül milyen speciális végzettségű szakembert (pszichológust, családpedagógust, fejlesztő
pedagógust, logopédust, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, orvost stb .) alkalmaz . A legalább
középiskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkező rendszergazda*
alkalmazása kötelező az olyan középiskolában és szakiskolában, amelyben a tanulói létszám
meghaladja a háromszázat, és az iskolában a tanítási órák legalább húsz százalékában
alkalmazzák a számítógépet.
8. A technikai létszám keretén felül ajánlott megoldani a nevelési-oktatási intézményben
működtetett fóző és melegítő konyha üzemeltetését . A technikai létszámot meg kell emelni az
olyan feladatok ellátásához szükséges létszámmal, amelyet a nevelési-oktatási intézmény
jogszabály rendelkezései szerint köteles megszervezni (munkavédelem, tűzvédelem, gazdasági
szervezet stb .) .
(2) A Kt. 1 . számú melléklet Második rész „A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVED' főcím „A normatív hozzájárulás meghatározásakor
figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása" alcím 1 . pont c) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép



[l. A normatív hozzájárulás meghatározásakor)
„c) az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulót legfeljebb egy művészeti
képzésben lehet figyelembe venni akkor, ha az adott tanítási év első napjáig legalább a hatodik
életévét eléri, illetve tanköteles, vagy tankötelezettségének megszűnése után iskolába jár, és
huszonkettedik életévét nem töltötte be a következők szerint
- egy tanulóként kell figyelembe venni azt, akinek a részére az iskola a tanítási év
átlagában legalább heti négy foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több
foglalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra (szakra) jár,
- azoknak a tanulóknak a számát, akiknek a részére az iskola a tanítási év átlagában heti
négy tanóra foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettővel el kell osztani,
- az előképző évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe,
mint az első alapfokú évfolyamra járó tanulók létszámának 120%-a, ennél a számításnál az
előképző évfolyam és az első alapfokú évfolyam tényleges létszámát kell figyelembe venni ;"
(3) A Kt. 1 . számú melléklet Harmadik rész „A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA" főcím 1118 . pontja helyébe a következő
rendelkezés lép
„8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra
előkészítésével összefüggő feladatokat látja el . A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem
kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a
munkáltató utasítása alapján - munkaköri feladatként ellátja a nevelő és oktató munkával
összefüggő egyéb feladatokat, így különösen : felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra,
előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai
tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a
hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében, az iskola
kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyermekek,
tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek
megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az
intézményi dokumentumok készítésében . A pedagógus e bekezdés alapján végzett munkája
kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítéssel is elismerhető ."]

Indokolás

A § nem módosítja a hatályos törvényt .

Budapest, 2005 . november 21 .

Révész Máriusz
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