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Bizottsági módosító javaslat !

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján а Magyarország 2014 . évi központi költségvetéséről szóló
T/12415. számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő .

1) А törvényjavaslat 33. §-ának (1)-(2) bekezdése а következők szerint módosul:

„(1) Az Országgyűlés а köznevelési [köz]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 fennt artó részére az általa fenntartott
nevelési-oktatási intézményben, az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő
pedagógiai szakszolgálati intézményben[, vagy gyermekvédelmi intézményben] pedagógus-
munkakörben, а nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint

b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, а nevelő-, oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg а 8 . melléklet I. pontja,	 az óvoda,
egységes óvoda-bölcs őde esetébenа 2. melléklet II . pontI .alpontja szerint .

(2) Az Országgyűlés а nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy álta l
fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézmény[re]ek 	 által
ellátott gyógуnеааzógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és zondozásban ,
valamintа feilesztő nevelésben részt vevő gyermekek, tanulókra tekintettel а nemzetiségi
önkormányzat és а bevett egyház részére а 8 . melléklet II. pontja szerint működési
támogatást, а III . pontja szerint kiegészít ő támogatást állapít meg . ”

2) А törvényjavaslat 33. §-ának (5) bekezdése а következők szerint módosul :

„(5) Az átlagbér alapú támogatás а fenntartott nevelési-oktatási intézményben és
pedagógiai szakszolgálati intézményben а személyi juttatások és az azokhoz 	 kapcsolódó27%-
os mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez [járulékai], а dologi



kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadás о1, valamint felújítás i
kiadások fшanszírozására használható fel а felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével .
Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztat ottak megbízás i
díjára az Nkt. 222. § (2) bekezdésében, szakiskolák, szakközépiskolák esetében а
szakképzésről szóló 2011 . évi CL VII. törvény (a továbbiakban : szakképzési törvény)
30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható fel . "

3) А törvényjavaslat 33. §-ának (13) bekezdése а következők szerunt módosul, egyidejűleg új
(14)-(15) bekezdéssel egészül ki, а további bekezdések számozása és ztelemszerűen módosul.

„(13) А köznevelési [köz]feladatоt ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat ,
nem állami felsőoktatási intézmény; egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végz ő
szervezet és az Nkt . 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó

az	 Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében а nappali rendszerű általáno s
iskola,	 а nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladato t
ellátó általános iskola (a továbbiakban együtt : általános iskola)

аа)[első és] második évfolyamát 2014 . szeptember 1 jén elkezdő és 2014. október 1-jén
tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján [tankönyvtámogatásra jogosult . А
támogatás összege] 12 000 forint/fő /év,[ .]

ab)első évfolyamára 2014 . szeptember 1 jén beiratkozott tanulóknak, haа 2014. október 1 -
jei létszáma meghaladjaа 2013/2014-es tanév első évfolyamára beiratkozott tanulók
2013 . október 1-jei létszámát,а töbЫetlétszám alapján 12 000 forint/fő/év ,

ас)első évfolyamán 2014 . október 1-jén jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján
pótlólag	 а 	 hiányzó,	 de	 újonnan	 megjelent	 tartós	 tankönyvek megvásárlására
3 000 forint/fő/év ,

b)аz a) pont szerinti tanulók kivételével — az általános iskolával vagy középfokú iskoláva l
tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskola oktatásban ésа tankönyvpiac rendjérő l
szóló 2001 . éviOVII. törvény szerinti normatív kedvezményekben részesülő tanulók
2014. október 1jei létszáma alapján 12 000 forint/fő/év

összegű tankönyvtámogatásra jogosult .

(14)А (13)bekezdés szerinti tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak eg y
ingcímen lehet figyelembe venni .

(15) А (13)bekezdés szerintitankönyvtámogatásokat az oktatásért [köznevelésért] felelős
miniszter utalványozása alapján 2014 . augusztus 25-éig folyósítja kincstár .”

4) А törvényjavaslat 33. §-ának (15) bekezdése а következők szerint módosul :

„([15]	 17) А bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatásra
tekintettel az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további átlagbér alapú támogatásra
jogosult . А támogatás szempontjából elismert számított pedagógus létszámot két
tizedesjegyre kell megállapítania hit- és erkölcstanoktatásban részt vev ő tanulók 8 fős
csoportja után heti 24 teljesített tanórával számolva . А tanulók számának meghatározása а
2013/2014 . tanévi, illetveа 2014 /2015. tanévi október 1 jei statisztikai létszám alapján (8 és
4 havi) történik . ”

5) А törvényjavaslat 33 . §-ának (17)-(19) bekezdése а következők szerint módosul:

„([17]19) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások kizárólag olyan, а nevelési -
oktatási,	 pedagógiai szakszolgálati intézményben elláto tt , oktatott létszám után vehetők



igénybe, amely nevelési-oktatási, 	 pedagógiai szakszolgálati intézmény alapító okiratában2
jogerős működési	 engedélyében az igényjogosultságot megalapozó [tevékenység]
köznevelési alapfeladat szerepel, és amely ОМ azonosítóval rendelkezik .

([18]20) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások az oktatási azonosító
számmal rendelkező óvodás gyermekek és tanulók, valamint [az óvodai nevelésben és] korai
fejlesztésben, gondozásban, 	 fejlesztő nevelésben részesülő oktatási azonosítószámmal nem
rendelkező gyermekek után vehetők igénybe . А sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
után akkor vehető igénybe а támogatás, ha az intézmény alapító okirata, 	 jogerős működési
engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, ésа
szakvélemény szerint kerül sora gyermek, tanuló nevelésére, oktatására .

([19]21) Az [(1)-(13) bekezdésben meghatározott] átlagbér alapútámogatások] az iskolai
rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként а tanuló szakképző iskolai

képzőhelyen – közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben – töltött

kötelező óraszáma alapján számíto tt létszám alapján igényelhetők а (17)-(18) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével . А szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt
vevő tanulók esetén csak а közismereti és а szakmai elméleti oktatás kötelez ő óraszámának
arányában vehető figyelembe az érintett tanulók létszáma . А számított létszám
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során а tanévre figyelembe vett tanuló i
összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefügg ő szakmai gyakorlat idő tartamát is .
Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, а fenntartónként összesített
mutatószám meghatározásánál а kerekítés általános szabályait kell alkalmazni ."

6) А törvényjavaslat 33. §-ának (21) bekezdése а következők szerint módosul:

„([21]23) Nem igényelhető az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatás az olyan
tanuló után, aki

a) tandíjfizetésre kötelezett ,

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy а felnő ttoktatásban más sajátos munkarend
szerint tanul ,

c) а szakképzési törvény 29 . §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben való ingyene s
részvételre nem jogosult vagy

d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat álta l
fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját ,

e) akinek szünetelа tanulói jogviszonya ,

f) aki externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel . ”

7) А törvényjavaslat 33. §-ának (23) bekezdése а következők szerint módosul, és egyidejűleg
а (26)-(32) bekezdéssel egészül ki :

„([23]25) А fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatást [teljes összegét] =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 kiegyensúlyozo tt működését [egyformán]
biztosítsa.

(26)А (25) bekezdésben meghatározott átadási kötelezettséget csökkenti anevelési-
oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megel ő legezett, átado tt

összeg .



(27) Óvoda és egységes óvoda-bölcs őde esetén nem igényelhet ő támogatás olyan gyermek
után, aki tandíjat fizet, vagy akinek szünetel az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei
jogviszonya .

(28)А яуermek, tanuló akkor vehető figyelembeа nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha

a) а nemzetiségi	 nevelési-oktatási	 intézmény működési engedélye tartalmazzaа
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját ,

b) а nemzetiségi óvodai nevelésben vagy nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban а
gyermek szülőjének, gondviselőjénekа beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme alapján
vesz részt és

c) а nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonként i
átcsoportosítása esetén is 	 а romapi és beás nemzetiségi nyelvoktatás kivételével —csak azok
utána tanulók után vehetők figyelembe, akik az adott tanévben legalább heti három órában
tanuljákа nemzetiségi nyelvét,

d) az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jö tt létre települési és területi
nemzetiségi önkormányzat, nincsennemzetisi szószóló ésа fenntartó beszerezte az
országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, 	 amely	 szerintа nevelési-oktatás i
intézmény nemzetiségi feladatot lát e1 .

(29)А kiegészítő nemzetiségi oktatás keretébenа vendégtanuló akkor vehető figyelembe
egy főként, haа (28) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek ésа nappal i
rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal.А felnőttoktatásban tanulói
jogviszony fennállásakor,а sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszonyt kivéve, а
tanuló abbanа tanévben vehető 	 utoljára	 figyelembe vendégtanulóként, amelyben
tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszer ű iskolai oktatásban is részt
vehetne .

(30)	 А 	 nevelési-oktatási 	 és	 pedagógiai	 szakszolgálati 	 intézménynekа tanügyi
nyilvántartásaival – beleértveа nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogyа
gyermeket, tanulót felvette, és biztosította részére az el ő írt szolgáltatások igénybevételét .

(31) Haа tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbérlapú támogatás megállapításánál é s
az arról történő elszámolásnálа tanuló akkor vehető figyelembe, ha az iskola,а kollégium
elő írta és beszedte azt.А térítési d	 nem lehet kevesebb, minta külön jogszabályban
meghatározott alsó határ. Ha а tanuló а térítésidíj-fizetési kötelez ettség mellett igénybe vehet ő
oktatást jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt а tényt fel kell
tüntetni а törzslapján, megjelölve а döntés alapjául szolgáló jogszabályt. Ebben az esetben az
átlagbéralapú támogatás megállapításakorа tanulót figyelembe lehet venni . Az igénylés i
létszámba nem számítható be azа gyermek, tanuló, akinek anevelési-oktatási intézményа
külön jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetés i
kötelezettséget ír elő .

(32) А magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézménye k
1-12. évfolyamos	 tanulóinak	 számát	 az	 alapfokú	 művészetoktatási	 támogatás
erénybevételekorа létszám számításakor hárommal elosztva lehet figyelembe venni . "

8) А törvényjavaslat 8 . melléklete а következők szerint módosul:

„8.mellékletа 2013. évi. . . . törvényhez

А nem állami köznevelési [tevékenységek] feladatok támogatása



I. А PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, [ILLETVE] ÉS А NEVELŐ-, OKTATÓ
MiлкАт KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK
UTÁN JÁRÓ ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS

1 . Az átlagbér alapú támogatás t

a) óvodában,	 egységes óvoda-bölcs ődében apedagógus-munkakörben és а nevelő - ,
oktató munkát közvetlenül segít ő munkakörben foglalkoztatottak után az е törvény
2. melléklet II . pont I . alpontja szerint kell megállapítani ,

b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézménybe n

ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntart ó
központ pedagógus-munkakörben foglalkoztato ttjainak és az állami
intézményfenntartó központ által fenntarto tt általános iskolával, középiskolával ,
szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, kollégiummal,	 gyógypedagógiai ,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyelа nevelési évben vagyа
tanévben[2013.] október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma, valamint
а pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszám a
alapján két tizedesre kerekíte tt finanszírozo tt pedagógus létszám szerint ,

bb) а nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után
— а pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével — kormányrendeletben
meghatározott elismerhető létszám alapján

kell megállapítania 2-4 . alpontban foglaltak alkalmazásával .

Az egy főre jutó átlagbérnek az iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai
szakszolgálati intézményenként történ ő megállapításához az Nkt. 97. §
(20а ) bekezdésére és а 94. § (4) bekezdés v) pontjára is figyelemmel számított, az állam i
intézményfenntartó központ által fenntarto tt intézményekben intézménytípusonként
pedagógus-munkakörben, valamint nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását járulékaival együ tt e1 kell
osztani az annak megfelelő létszámmal . А pedagógiai szakszolgálati intézmény nevelő - ,
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztato ttak finanszírozott
létszáma nem haladhatja meg а pedagógiai szakszolgálati intézményben а 2-
4. alpontban foglaltak alkalmazásával а pedagógus-munkakörre megállapított
finanszírozott létszám 8%-át.

2 . А pedagógusok, valamint а nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és
közterhei elismert összegének meghatározás a

a) А pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összeg e

aa) általános iskolára [4 125 300] 4 148 200 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási évre [36 500]
36 700 forint/számított létszám/3 hónap,

ab) gimnáziumra [4 252 200] 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási évre [40 000]
40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ас) szakiskolára,

	

nem

	

szakképzési

	

évfolyamon

	

[4 252 200]
4 275 800 forint/számított létszám/év,



pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási ёуге [40 000]
40 200forint/számított létszám/3 hónap ,

ad) szakiskolára[,

	

kizárólag]

	

szakképzési

	

évfolyamon

	

[4 252 200]
4 275 800forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási ёуге [40 000]
40 200 forint/számított létszám/3 hónap ,

ае ) speciális szakiskolára (készségfejleszt ő speciális szakiskolára, előkészítő
szakiskolára) [4 252 200] 4 275 800forint/számított létszám/év ,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015 . tanítási ёуге [40 000]
40 200 forint/számított létszám/3 hónap ,

af) szakközépiskolára,

	

nem

	

szakképzési

	

évfolyamon

	

[4 252 200]
4 275 800forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási évre [40 000]
40 200 forint/számított létszám13 hónap ,

ag) szakközépiskolára

	

[kizárólag]

	

szakképzési

	

évfolyamon

	

[4 252 200]
4 275 800forint/számított létszám/év ,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015 . tanítási évre [40 00]
40 200 forint/számított létszám/3 hónap ,

ah) alapfokú művészeti iskolára [zeneművészeti ágon] főtárgy szerinti egyéni
foglalkozás	 keretében	 való	 részvétel	 esetében

	

[4 017 800]
4 040 100 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási évre [36 000]
36 200 forint/számított létszám/3 hónap ,

а i) alapfokú művészeti iskolára fő tárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel	 esetében	 [nem

	

zeneművészeti

	

ágon]

	

[4 017 800]
4 040 100 forint/számított létszám/év ,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási ёуге [36 000]
36 200forint/számított létszám/3 hónap ,

aj) művészeti szakközépiskolára [4 252 200] 4 275 800forint/számított létszám/év ,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási évre [40 000]
40 200 forint/számított létszám/3 hónap ,

ak) kollégiumra [4 175 500] 4 198 700 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015 . tanítási évre [38 100]
38 400 forint/számított létszám/3 hónap ,

al) pedagógiai szakszolgálati intézményre [3 978 000] 4 000 100forint/számított
létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015. tanítási évre [35 400]
35 600 forint/számított létszám/3 hónap ,

am) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményr e
[4 252 200] 4 275 800forint/számított létszám/év,



pótlólagosan elismert összeg а 2014/2015 . tanítási ёуге [40 000]
40 200forint/számított létszám/a hónap1

ап) köznevelési	 intézményben működő utazó gyógypedagógusi hálózatraа
2014/2015. tanításiёуге 1 109 150 forint/számíto tt létszám/3 hónap .

b) А nevelő-, oktató munkát közvetlenül segít ők átlagbérének és közterheinek elismert
összege 2 190 700 forint/számított létszám/év .

3. А finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges – az óvoda kivételéve l
– а nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint а pedagógiai szakszolgálati intézmény
által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározás a

А gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál а nappali rendszerű iskolai oktatásban,
vagy а nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbáа fejlesztő iskolai
oktatásban vagy fejlesztő nevelésben-oktatásban résztvevő tanulótegy tanulóként, az
esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, а levelező oktatás
munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, а kollégiumban ellátott – а nappal i
rendszerű iskolai oktatásban, vagy а nappali oktatás munkarendje szerint oktato tt —
tanulбt egy tanulóként kell figyelembe venni .

А pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát a z
ellátott gyermekek, tanulók egyёуге számított havonkénti átlaglétszámának éve s
összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni .А heti ellátotti
létszám medállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehet ő figyelembe tekintet
nélkül arra, hogyа hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozá s
keretében	 biztosították	 számára	 а 	 jogszabályban	 megállapíto tt 	 szakma i
követelményeknek megfelel ő ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén
átlaglétszámkéntа becsült létszámot kell alapul venni .

Az alapfokú művészetoktatásban aztа tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akine k
а számára legalább heti négy tanóra kerül megszervezésre . Azokatа tanulókat, akik
számára heti ke ttő vagy három tanóra kerül megszervezésre, kett ővel elosztva lehe t
figyelembe venni .

Az alapfokú művészetoktatás kivételével а nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy а
nappali munkarend szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vag y
pszichés fejlődési zavarral küzd ő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, а
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kel l
számításba venni, ha nevelés-oktatásuk а többi gyermekkel, tanulóval együtt történik .
2014-ben szeptembertől, haа köznevelési intézményа sajátos nevelési igényű
gyermeke,	 tanulója	 számára az egészségügyi, 	 pedagógiai	 célú	 habilitációs ,
rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó gyógypedagógus i
hálózat igénybevételével láttatja e1, az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelés i
igényű gyermek, tanuló csak egy gyermekként, tanulóként vehető figyelembe .

А gyermek és tanulólétszám meghatározása feladat[-]ellátási helyenként két tizedesre
történik .

4. А finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához [szükséges,] az állami
intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az által a
fenntartott iskolába[n] felvett, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak és а
[2013. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő tanulóknak és a] pedagógia i
szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának arany a
köznevelési intézménytípusonként :



a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

b) gimnáziumban – beleértve а hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is
– 12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus ,

c) szakiskolákban, nem szakképzési évfolyamon [11,3] 11,6 fő tanulónként 1 fő
pedagógus ,

d) szakiskolában[, kizárólag] szakképzési évfolyamon [15,9] 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 [11,1] 12,4 fő tanulónként 1 fő
pedagógus ,

g) szakközépiskolában[,

	

kizárólag]

	

szakképzési

	

évfolyamon

	

[14,7]
13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

h) alapfokú művészeti iskolában [zeneművészeti ágon] főtárgy szerinti egyéni
foglalkozás keretében való részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

i) alapfokú művészeti iskolában [nem zeneművészeti ágon] főtárgy szerinti
csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében78,8 fő tanulónként 1 fő
pedagógus ,

j) művészeti szakközépiskola[ában]

párhuzamos oktatásában részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

ib)szakképzési évfolyamán az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus ,

с szakképzési évfol aurán 1e •alább 4 főből álló cso . ortos fo lаlkozás keretében
részt vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus,

k) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

1) pedagógiai szakszolgálati intézményekné l

la) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gye~niek/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) szakértő i 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 а
fejlesztő nevelés együtt :

А В

1 Gyermek-, illetve tanul ó
létszám (fő)

Pedagógus létszám
(fő)

2 1 1

3 2-10 2

4 11-20 4

5 21-50 5

6 51-100 6

7 100 felett 10

lf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás ,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetsége s
gyermekek, tanulók gondozása együ tt:

А В

1
.Gyermek-, illetve tanuló

létszám (fő )
Pedagógus létszám

(fő )

2 1 [0]-100 2

3 101-500 5

4 501-1000 7

5 1001-2000 9

6 2000 felett 1 2

m)gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény[ ben 61'6

tanulónként 1 fő pedagógus, ]

ma)óvodáig esetében 4 fő gyermekként 1 pedagógus ,

mb)általános iskolája esetében3,7 fő tanulóként 1 pedagógus ,

mc)középfokú iskolája esetében 6,2 fő tanulóként 1 fő pedagógus ,

md)kollégiuma esetében7,81'6tanulóként 1 fő pedagógus ,

n) fejlesztő nevelést, oktatást végz ő gyógypedagógiai, konduktív pedagógia i
intézményben és fejlesztő iskolában 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus ,

o) а kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 11'6 pedagógus=

p) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele eseténа sajátos nevelёsi igényű
•yermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitáció s
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, а nemzetiségi nevelési-oktatási feladat tekintetében 8 fő
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni .



А pedagógus létszám meghatározása fenntartónként két tizedesre történik .

II . А NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI S/.EMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNE K
TÁMOGATÁSA

FAJLAGOS ÖSS7FG :

	

160 000 forint/gyermek, tanuló/év

А gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál az óvodában, egységes óvoda-bölcs ődében
nevelt gyermeket egy gyermekként, а nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy а nappal i
oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbáа fejlesztő iskolai oktatásban vagy
fejlesztő nevelésben-oktatásban résztvev ő tanulót egy tanulóként, az esti oktatá s
munkarendje szerint tanulók számát ke ttővel, а levelező oktatás munkarendje szerint
tanulók számát öttel, az alapfokú m űvészetoktatásban részesülő tanulót] esetében az
átlagbéralapú támogatás során megadott létszámot öttel elosztva, а kollégiumban ellátott
— а nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy а nappali oktatás munkarendje szerin t
oktato tt — tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.

А gyermek-, tanulólétszám mezhatározásánálа gyógypedagógiai tanácsadás, kora i
fejlesztés, oktatás és gondozás, valamintа fejlesztő nevelés feladatainak ellátása esetében
az átlagbéralapú támogatás során megado tt létszámmal kellа gyermeket, tanulót
figyelembe venni .

А működési támogatást а nevelési-oktatási intézmény esetében [2013.] а nevelési évi ,
tanévi október 1 jei gyermek-, tanuló létszám (8 és 4 havi) alapján kell kiszámítani .

III . А NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SGьMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA А
2013/2014. TANÍTÁSI ÉVBEN JANUÁR-SZEPTEMBER HÓNAPOKR A

FAJLAGOS ÖSSZEG :

	

24 300 forint/gyermek, tanul ó

А központi költségvetés az új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében а
nemzetiségi önkormányzat és а bevett egyház jogszabályban meghatározott köznevelés i
[tevékenységére] alapfeladatra tekintettel а 2013/2014. tanítási évre 2014. január -
szeptember hónapokra а nemzetiségi önkormányzat és а bevett egyház részére
elszámolási köteleze ttség nélküli kiegészítő támogatást biztosít .

А kiegészítő támogatást а 2013 . október 1 jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell
megállapítani .

А gyermek-, tanuló létszám meghatározásánál az óvodában, egységes óvoda-bölcs ődében
nevelt gyermeket egy yermekként, а nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy а nappali
oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendj e
szerint tanulók számát ke ttővel, а levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát
öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanuló[t] esetében az átlagbéralapú
támogatás során megadott létszámot öttel elosztva, а kollégiumban elláto tt — а nappali
rendszerű iskolai oktatásban, vagy а nappali oktatás munkarendje szerint oktato tt —
tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni .

Az I .-III. pont alatti támogatásokat — az ott megjelölt időszakra — havi egyenlő részletekben
kell folyósítani ."



Indokolás

1. А gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott pedagógusokra vonatkozó
rendelkezéseket а gyermekvédelmi intézményekre — nem а köznevelési intézményekre —
vonatkozó szabályozás tartalmazza . Ezért е kitétel törlése szükséges . А javaslat pontosítj a
а szabályozást azzal, hogy а pedagógiai szakszolgálat fenntartója az átlagbéralapú
támogatást abban az esetben igényelheti, ha az intézmény köznevelési szerz ődés alapján
részt vesz az állami köznevelési közfeladat-ellátásban, továbbá а működési és а
kiegészítő támogatás egyik feltétele, hogy а fenntartó jogosult legyen az átlagbéralapú
támogatás igénybevételére .

2. А költségvetési hozzájárulás esetében szükséges sz űkíteni а kötelezettségvállalással
terhelt maradvány tárgyévet követő évi felhasználási határidejét január 31-ei zárónappal .

3. Az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerű bevezetése szükségessé teszi az ehhez
alkalmazkodó differenciált szabályozást .

4. Pontosító javaslat, amely segíti а támogatásra való igényjogosultság meghatározását az
alkalmazók részére.

5. А hatékonyabb támogatási rendszer és az ellenőrzés erősítése indokolja, hogy
2014. szeptember 1 jétől minden működési engedély egységes legyen, ami а
költségvetési hozzájárulás jogosságának megállapíthatósága érdekében elengedhetetlen .

6. А javaslat egyértelművé teszi, hogy а felnőttoktatásban а más sajátos munkarend szerinti
oktatásban részt vev ő , továbbá az externátusi elhelyezést választó tanuló után nem
igényelhető támogatás, továbbá az utána tanuló után sem, akinek szünetel а tanulói
jogviszonya . Egyebekben pontosító jellegű a javaslat .

7. Az intézmények zavartalan működését biztosítja а javaslat azzal, hogy előírja а
fenntartók támogatás -átadási kötelezettségét а kincstári folyósítástól számított 15 napon
belül .
А további kiegészítésként javasolt bekezdések egyértelm űvé teszik, hogy az utána tanul ó
után nem igényelhető támogatás, akinek a jogszabály alapján nem állapítható meg térítés i
díj, de azt előírják, illetve а jogszabály alapján megállapítható térítési díj feletti fizetés i

köteleze ttséget állapítanak meg . Az egységes iskolaként működő Walдorf-iskolák
esetében pedig szükség van annak kimondására, hogy alapfokú művészetoktatás i
támogatás igénybevételekor а tanulói létszám számításkor az alapfokú művészeti oktatást
igénybe vevő tanulók létszámát hárommal elosztva kell figyelembe venni, hiszen az
iskolai pedagógiai programba épített, nem külön intézményes oktatásról van szó .

8. А törvényjavaslat 8 . mellékletében а mutatószám-felmérés eredménye alapján egye s
tanuló/pedagógus arányszámok módosítása, illetve differenciálása indokolt .

Budapest, 2013. december 5 .
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