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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottság az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat 102.* (1) bekezdése alapján az
oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat új 16 . §-sal egészül ki :

„16 . §

Az Nkt. 2. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép :

„2. melléklet a 2011 . évi CXC . törvényhez

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

A B

1 Munkakör Feltétel Létszám

2 óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár intézményenként, 1
ahol a gyermekek,

tanulók létszáma eléri
a 100 fő t : továbbá

450 gyermekenként,
tanulónként,

kollégiumi titkár
önálló

kollégiumonként,
valamint a székhelyen

kívül működő
kollégiumi

intézményegységenk é
nt

3 dajka vagy helyette gondozónő és takarító csoportonként 1
együtt óvodában

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS É S
KUTATÁSI BIZOTTSÁG



4 laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától 250 tanulónként 1

5 pedagógiai asszisztens óvodában 3 óvodai 05
csoportonként

6 pedagógiai asszisztens általános iskolában 250 tanulónként 1

7 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 1-100 tanuló között 05

8 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 101-500 tanuló 1
között

9 könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító 500 tanuló felett 2

10 szakorvos kizárólag sajátos 250 gyermekenként/ 05
tanulónkéntnevelési igényű gyermekeket,

tanulókat nevelő intézményben

11 gyermek- és ifjúságvédelmi = fenntartó döntésétő l
fuggfelügyelő vagy gyógypedagógiai

asszisztens
12 szabadidő-szervező -

-
fenntartó döntésétő l

fiigg
13 pszichopedagógus = fenntartó döntésétől

gg
14 műszaki vezető szakképző iskolában 1

legalább 120
munkahelye s
tanműhelyi

tangazdaság
esetén, vagy ha a

tanműhely,
tangazdaság

délelő tt és délután is
üzemel

15 szakmacsoportos képzésben vezető szakterületenként 1

16 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényű 24 órás ellátásra 1
gyermekeket, tanulókat ellátó kollégiumba n

17 ápoló kollégiumban 1-50 tanulóig 05
18 ápoló kollégiumban 51-500 tanuló között 1
19 ápoló kollégiumban 500 tanuló felett 2
20 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 1-50 tanuló között 05

igényűeket ellátó kollégiumban
21 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 51-500 tanuló között 1

igényűeket ellátó kollégiumban
22 ápoló kizárólagosan sajátos nevelési 500 tanuló felett 2

igényűeket ellátó kollégiumban
23 hangszerkarbantartó vagy jelmez- és alapfokú művészeti 05

iskolaviselettáros
1-200 tanuló között

24 hangszerkarbantartó vagy jelmez- és alapfokú művészeti 1
iskola 200 tanul óviselettáros

felett
25 úszómester tanuszodával 1

rendelkező



nevelési-oktatás i
intézményben

25a . rendszergazda óvodában 200 025
gyermek után

25b. rendszergazda kollégiumban 250 fő 05
alat t

25c . rendszergazda kollégiumban 250 fő 1
felett

26 rendszergazda általános és 1
középfokú
iskolánként

27 pedagógiai felügyel ő amennyiben a 1
kollégium

nevelő testülete e
törvény

hatálybalépését
megelőzően döntött a

munkakör
bevezetésérő l
kollégiumban
nemenként és

épületenként 100
tanulóra számítva, de

legalább

Indokolá s

Az Nkt.-nak a nevelő-oktató munkát közvetlenül segít ők finanszírozott létszámát
szabályozó más módosító javaslattal érintett 2 . mellékletét az alábbi ponton módosítj a
a javaslat :
25.a, az óvodában a rendszergazda alkalmazása 200 gyermek után állapít meg 0,25 fő
státuszt tekintettel az intézmények elektronikus ügyintézésére .
25.b, 25 .c a kollégiumok tekintetében szabályozza a rendszergazda státuszt .

Budapest, 2013 . május 30.

Pokorní Zoltán t ..
elnök
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