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A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések 

a módosított 110/2012.Korm.rendelet alapján 

 

 

A tanuló napi terhelése nem lehet több: 

 
- 1-4-évfolyamon: napi 6 tanítási óránál 

- 5-8.évfolyamon és nyelvi előkészítő évfolyamon : napi 7 tanítási óránál 

- 9-13. évfolyamon: napi 8 tanítási óránál 

 
Jogszabály: Módosított 110/2012.Korm.rend. 

8. § (1) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem 

rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több 

a)14 hat tanítási óránál az első–negyedik évfolyamon, 

b)15 

c)16 hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik és a nyelvi előkészítő évfolyamon, 

d)17 nyolc tanítási óránál a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon. 

(2)18 

 

A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege egy tanítási héten: 

 
- 1-3.évfolyamon: 24 óra 

- 4. évfolyamon: 25 óra 

- 5-6. évfolyamon: 28 óra 

- 7-8. évfolyamon: 30 óra 

- 9-13.évfolyamon: 34 óra lehet. 

 
Jogszabály: Módosított 110/2012.Korm.rend. 

8.§ (3)19 A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – a (4)–(7) bekezdésben foglalt 

eltérésekkel – egy tanítási héten legfeljebb 

a) az első–harmadik évfolyamon huszonnégy, 

b) a negyedik évfolyamon huszonöt, 

c) az ötödik és a hatodik évfolyamon huszonnyolc, 

d) a hetedik és a nyolcadik évfolyamon harminc, 

e) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon harmincnégy óra lehet. 

 

Ettől eltérően:  

 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban, a sportiskola feladatellátásban, emelt 

szintű oktatásban a tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege egy tanítási hétre 

meghatározott időkerethez képest legfeljebb kettő tanítási órával emelkedhet; 

 

- 1-3.évfolyamon: 24 + legfeljebb 2 óra = 26 óra 

- 4. évfolyamon: 25 + legfeljebb 2 óra   = 27 óra 

- 5-6. évfolyamon: 28 + legfeljebb 2 óra = 30 óra 

- 7-8. évfolyamon: 30 óra +legfeljebb 2 óra = 32 óra 

- 9-13.évfolyamon: 34 +legfeljebb 2 óra = 36 óra 
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Jogszabály: Módosított 110/2012.Korm.rend. 

8.§ (4)20 A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban, vagy ha az iskola a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény 7. § (6) bekezdése szerint sportiskola feladatait látja el, továbbá ha az iskola emelt szintű 

oktatást szervez, a tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege a (3) bekezdésben egy 

tanítási hétre meghatározott időkerethez képest legfeljebb kettő tanítási órával emelkedhet. 

 

Nemzetiségi nevelés-oktatás: 

 
- 1-3.évfolyamon: 24 + legfeljebb 3 óra = 27 óra 

- 4. évfolyamon: 25 + legfeljebb 3 óra   = 28 óra 

- 5-6. évfolyamon: 28 + legfeljebb 3 óra = 31 óra 

- 7-8. évfolyamon: 30 óra +legfeljebb 3 óra = 33 óra 

- 9-13.évfolyamon: 34 +legfeljebb 4 óra = 38 óra 

 
Jogszabály: Módosított 110/2012.Korm.rend. 

8.§ (5)21 A nemzetiségi nevelést-oktatást folytató iskolában a tanuló kötelező és választható tanítási 

óráinak összege a (3) bekezdésben egy tanítási hétre meghatározott időkerethez képest az 1–8. 

évfolyamon legfeljebb három tanítási órával, a 9–12. évfolyamon legfeljebb négy tanítási órával 

emelkedhet. 

 

A nemzetiségi nevelést-oktatást folytató iskolában a 8. § (5) bekezdése alapján biztosított 

óratöbbletek mellett a szabadon tervezhető órakeret is felhasználható a nemzetiségi nyelv 

és irodalom és a nemzetiségi népismeret tantárgyak oktatására. 

 

 A (4) és (5) bekezdésben meghatározott óratöbbletek nem összevonhatóak. 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam: 
 

- a heti tanórai foglalkozások száma legalább harminc, legfeljebb harminckettő lehet, 

- idegen nyelv tantárgy esetében heti tizennyolc,  

- a digitális kultúra tantárgy esetében heti három,  

- a testnevelés tantárgy esetében heti öt tanórai foglalkozást kell biztosítani,  

- heti négy-hat tanórát képességfejlesztésre kell fordítani. 

 
Jogszabály: Módosított 110/2012.Korm.rend. 

8.§ (7)23 A nyelvi előkészítő évfolyamon 

a) a heti tanórai foglalkozások száma legalább harminc, legfeljebb harminckettő lehet, 

b) idegen nyelv tantárgy esetében heti tizennyolc, a digitális kultúra tantárgy esetében heti három, a 

testnevelés tantárgy esetében heti öt tanórai foglalkozást kell biztosítani, továbbá heti négy-hat tanórát 

képességfejlesztésre kell fordítani. 

 

A napi és a heti terhelésbe nem kell figyelembe venni: 
 

- az egyházi köznevelési intézményben szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó 

tantárgy, 

- a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete 

különbözete terhére megszervezett egyéb foglalkozások, 
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- a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. § (6) bekezdése szerinti sportiskolában a 

mindennapos testnevelési órákat meghaladó többlet testnevelési óra, valamint a 

mindennapos testnevelés keretében szervezett iskolai sportköri foglalkozások, 

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (5)–(8) bekezdése alapján szervezett 

foglalkozások, (5)171 Az általános iskola és a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti 

kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret-különbözete terhére a tehetség 

kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók 

eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat. A 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő 

pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szakaszának, 

illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését pedig fejlesztő 

pedagógus végzi. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy 

óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett. 
(6) Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, 

lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése 

miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

(7)172 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői 

bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat 

folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti 

időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend 

keretében tanulmányokat folytató tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül 

kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az 

időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. 

-     a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. melléklet E oszlopában foglaltak alapján szervezett 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás óraszámait. 

 
Jogszabály: Módosított 110/2012.Korm.rend. 

9. § (1) A 8. §-ban a tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor 

figyelmen kívül kell hagyni 

a)24 az egyházi köznevelési intézményben szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgy, 

b) a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözete 

terhére megszervezett egyéb foglalkozások, 

c) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 7. § (6) bekezdése szerinti sportiskolában a mindennapos 

testnevelési órákat meghaladó többlet testnevelési óra, valamint a mindennapos testnevelés keretében 

szervezett iskolai sportköri foglalkozások, 

d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (5)–(8) bekezdése alapján szervezett foglalkozások, 

e) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. melléklet E oszlopában foglaltak alapján szervezett 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 

óraszámait. 

(2) Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 

végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési 

órák kivételével nem kötelezhető. 
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