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Nkt 

17.§ (1) A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai 

tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az 

a) a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben való tanulásukhoz, 

b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni 

körülmények miatt 

szükséges. 

(2)120 Kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a 

tanulónak is, akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani 

(a továbbiakban: externátusi ellátás). 

(3) A kollégium – részben vagy egészben, jogszabályban meghatározottak szerint 

– szakkollégiumként is működhet. A szakkollégium célja, hogy saját pedagógiai 

program kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást végezzen. 

(4) A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik. 

(5) A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjék a 

tanulói iskoláinak munkarendjéhez. 
 

28. § (1) A kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti 

huszonnégy órás keretben szervezi meg. 

(2) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő tanulók 

részére felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő 

foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a 

tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez. 

(3)198 A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a 

tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában vagy nem vesznek részt 

kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy 

a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben 

(ideértve az évközi szünetek idejét is) a rendkívüli eseteket kivéve hazautazásra nem 

kötelezhető. 

(4) A heti időkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben 

a tanítási hetek között, kollégiumban a kollégiumi feladatok, az egyes 

tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. 
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62.§ (6)399 A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása 

rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti két-két óra időtartamban a pedagógus 

által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy 

munkaközösség vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra 

időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének 

segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat kell alkalmazni abban 

az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök esetében az e bekezdésben 

foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra fordítandó 

részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-

oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói 

felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

 

(12) Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-

oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a 

könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven 

százaléka – a könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári 

munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai 

kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett 

felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a 

pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál. 
 

66.§ (2) A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazott az óvodai nevelőmunka, az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató 

munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, 

tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személy. 

 

68.§ (3) Az önálló intézményként működő köznevelési intézmény élén – a 

munkáltató döntésétől függően – igazgató vagy főigazgató áll. Az önálló intézmény 

tagintézményeként vagy intézményegységeként működő kollégium élén 

kollégiumvezető, más köznevelési intézményegység élén tagintézmény-vezető, 

intézményegység-vezető áll. A tagintézmény, intézményegység vezetője igazgatói 

megbízást, az intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető-helyettes, 

intézményegységvezető-helyettes igazgatóhelyettesi megbízást is kaphat. 

 

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez770 

Osztály- és csoportlétszámok 

  A B C D 

1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
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2 minimum maximum átlag 

3 Óvoda 13 25 20 

4 Gyógypedagógiai óvodai csoport,iskolai osztály, kollégiumi csoport 5 13 9 

5 Általános iskola 1–4. évfolyama 14 27 23 

6 Általános iskola 5–8. évfolyama 14 27 23 

7 Gimnázium és szakgimnázium 26 34 28 

8 Hat és nyolc évfolyamos gimnázium 26 34 28 

9 Alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti ág 6 15 8 

10 Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág, néptánc műfaj 10 24 18 

11 
Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág, kortárs, modern, 

társastánc műfaj 
8 20 10 

12 Alapfokú művészeti iskola, táncművészeti ág, balett műfaj 6 14 10 

13 
Alapfokú művészeti iskola, képző- és iparművészet, báb- és 

színművészeti ág 
8 20 10 

14 Szakgimnázium (pedagógiai, közművelődési) 26 34 30 

15 Szakgimnázium (művészeti) 6 16 11 

16 Kollégiumi nappali foglalkozás 18 26 25 

17 Kollégiumi éjszakai felügyelet épületenként és nemenként – 120 – 

 
 

5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez771 

Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai 

foglalkozásainak száma) 

  A B C D E 

1 Intézménytípus 
legalább 450 fő 

gyermek-, 

tanulólétszám 

200–449 fő 

közötti gyermek-, 

tanulólétszám 

50–199 fő közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

50 fő alatti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

2 Óvoda 6 8 10 12 

3 Általános iskola 2 4 6 8 

4 Középfokú iskola 2 4 6 8 

5 Kollégium 4 6 8 10 

6 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

gyermekeket nevelő óvoda 
4 6 8 10 

7 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

tanulókat nevelő-oktató általános 

iskola 

2 4 6 8 

8 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

tanulókat nevelő-oktató középfokú 

iskola 

2 4 6 8 
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9 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

gyermekeket tanulókat nevelő-oktató 

kollégium 

4 6 8 10 

10 Alapfokú művészeti iskola 2 4 6 8 

11 Fejlesztő nevelés-oktatást végző 

iskolaként működő gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai intézmény 

2 4 6 8 

 

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti 

tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

  A B C D E 

1 Intézménytípus 
legalább 450 fő 

gyermek-, 

tanulólétszám 

200–449 fő 

közötti gyermek-, 

tanulólétszám 

50–199 fő közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

50 fő alatti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

2 Óvoda 20 22 24 26 

3 Általános iskola 4 6 8 10 

4 Középfokú iskola 4 6 8 10 

5 Kollégium 8 10 12 14 

6 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

gyermekeket nevelő óvoda 
10 12 14 16 

7 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

tanulókat nevelő-oktató általános 

iskola 

4 6 8 10 

8 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

tanulókat nevelő-oktató középfokú 

iskola 

4 6 8 10 

9 Kizárólag sajátos nevelési igényű 

gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató 

kollégium 

8 10 12 14 

10 Alapfokú művészeti iskola 4 6 8 10 

11 Fejlesztő nevelés-oktatást végző 

iskolaként működő gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai intézmény 

4 6 8 10 

12 Utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat 
4 6 8 10 

 

8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez773 

A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok 

mértéke az illetményalap százalékában 

  A B C 

1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa 

2 intézményvezetői 40 80 

3 osztályfőnöki, kollégiumban csoportvezetői, alapfokú művészeti 

iskolában tanszakvezetői 

10 30 
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4 munkaközösség-vezetői 5 10 

5 intézményvezető-helyettesi 20 40 

6 nemzetiségi 10 40 

7 gyógypedagógiai 5 10 

8 nehéz körülmények között végzett munkáért járó 10 30 

9       

 

326/2013.Korm.rend 

16.§  

(2)135 Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki általános vagy 

középfokú iskolában osztályfőnöki feladatot, kollégiumban önálló 

tanulócsoport-vezetői feladatot, alapfokú művészeti iskolában 

tanszakvezetői feladatot lát el. 

(3)136 A munkaközösség-vezetői (tagozatvezetői, szakosztályvezetői) pótlékra 

az a pedagógus jogosult, aki intézményi munkaközösség-vezetői (tagozatvezetői, 

szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti munkaközösség-vezetői 

(tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot lát el. 

 

(5a)139 A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény 

intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét 

figyelembe véve az intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 

1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján 

a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka, 

b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka, 

c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka, 

d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka, 

e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka, 

f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka, 

g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka 

mértékű pótlék illeti meg. 

(5b)140 A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény 

intézményvezető-helyettesét az (5a) bekezdésben meghatározott mértékű pótlék 

ötven százaléka illeti meg. 

 

(5c)141 A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény 

tagintézmény-vezetőjét, intézményegység-vezetőjét az általuk vezetett 

tagintézmény, intézményegység (5a) bekezdés szerint megállapított gyermek- és 
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tanulólétszáma alapján számított intézményvezetői pótlék ötven százaléka illeti 

meg. 

(6)143 Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki 

a)144 nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel 

nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez, ha e tevékenységet a 

neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött munkaidejének – a 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa figyelembevételével – 

aa) kevesebb, mint húsz százalékában, de legalább heti egy órában végzi, a 

pótlék alsó határával megegyező, 

ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb, mint ötven százalékában végzi, az 

illetményalap huszonöt százalékának megfelelő, 

ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső határával megegyező 

mértékben, vagy 

b) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, 

oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő 

jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel. 

 

(7)145 Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, 

kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési 

igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített 

gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a 

nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. 

 

(8)146 A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki 

a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai 

oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési 

intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között 

szereplő településen található, vagy 

b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott 

heti munkaidő legalább ötven százalékában a köznevelési intézmény által 

folytatott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő 

program keretében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

feladatokat lát el, kivéve, ha a képesség-kibontakoztató felkészítéshez adható 

többlettámogatás kizáró feltételei fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű 

gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot. 
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(9) A pedagógus számára jogszabályban meghatározottak szerint az (1)–(8) 

bekezdésben meghatározott pótlékokon felül további pótlék is megállapítható. 

 

(10)147 Ha az ágazati pótlékot középfokú végzettséggel nem rendelkező 

munkavállaló vagy közalkalmazott részére kell fizetni, a középfokú 

végzettséghez kapcsolódó pótlékalappal számolt pótlékra jogosult. 

 

(11)148 A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a 

(9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított 

illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult. 

 

 

 

7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 

17. § (1)149 Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött 

munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 

1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 

4. heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen 

belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, 

5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – 

tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete, 

6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, 

7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 

8. eseti helyettesítés, 

9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

12.150 az osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői munkával összefüggő 

tevékenység heti két órát meghaladó része, 

13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 

14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

15.151 a munkaközösség-vezetés, tanszakvezetés heti két órát meghaladó része, 

16. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való 

közreműködés, 
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17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 

18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 

19. hangszerkarbantartás megszervezése, 

20. különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a 

köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, 

21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben 

rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint 

23. pedagógus-továbbképzésben való részvétel 

rendelhető el. 

(1a)152 Az (1) bekezdés 4., 12. és 15. pontjában meghatározott tevékenység 

összesen heti négy óra erejéig számít be a kötött munkaidő neveléssel-oktatással 

lekötött részébe. 

(2) Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozás, amely 

a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

b) sportkör, tömegsport foglalkozás, 

c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, 

d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, 

e) napközi, 

f) tanulószoba, 

g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, 

h) pályaválasztást segítő foglalkozás, 

i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, 

j) diákönkormányzati foglalkozás, 

k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 

szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, 

a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint 

szakkollégiumi foglalkozás, 

l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny, bajnokság, valamint 

m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg 

nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás 

lehet. 

 

17.§ (6)159 Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői 

munkakör nem került bevezetésre, a pedagógus neveléssel-oktatással 

lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban és fogyatékos 

tanulók kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az iskolai vagy 

http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.388621#foot152
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.388621#foot159


Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügyigazgatási szakértő 
06 30 847 3373 

http://www.aranyoskozszolg.ininet.hu/ 
 

 

kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók – étkezési, alvási és a heti 

pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli – 

folyamatos pedagógiai felügyeletének ellátásával is. Ebben az esetben a 

kollégiumi pedagóguslétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a tanulók 

nemenként és épületenként megadott létszámát, a kollégiumi foglalkozási időn 

kívül nemenként és épületenként átlagosan száz, legfeljebb százhúsz fős tanulói 

csoporthoz egy pedagógussal számolva. Ha az e bekezdés szerinti pedagógus részt 

vesz a 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában, neveléssel-

oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonnégy, gyakorló 

kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti húsz óránál. 

 

17/A. §163 (1)164 Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy 

minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve 

pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben 

részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több 

a) heti tizennyolc óránál, 

b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál, 

c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében 

huszonkettő óránál, 

továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő 

munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása 

érdekében. 

(3a)168 Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki 

osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő 

feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános 

szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá 

irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt 

százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető óvodapedagógus esetén 

heti húsz óra. 

(4)169 A (2)–(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, 

hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő 

munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása 

érdekében. 

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője 

az OH-nak – vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az 

adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani. 

(6) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott munkaidő-kedvezményben részesülő 

pedagógus egy tanítási évben legfeljebb huszonöt tanítási napon az OH 

felkérésére 
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a)170 a minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolításához kapcsolódó, 

minősítő bizottságban, bíráló bizottságban való részvétellel összefüggő 

feladatokat, ideértve azt az esetet is, ha ezt a Nemzeti Pedagógus Kar 

delegáltjaként, 

b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) lebonyolításában 

való részvételt, 

c) a minősítő vizsga, a minősítési eljárás, továbbá az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) jogszerű és szakszerű lebonyolításának 

ellenőrzésével összefüggő feladatokat, 

d) a pedagógiai-szakmai szolgáltatások körébe tartozó feladatokat, 

e) azon a szakterületen, amelynek megfelelő pedagógus-továbbképzésben a 

Mesterpedagógus részt vett, szakértői, szaktanácsadói feladatokra felkészítő 

továbbképzésen előadóként történő közreműködést 

látja el. 

(7) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában részt vevő 

pedagógus, az ott meghatározott munkaidő-kedvezmény terhére, a (6) 

bekezdésben meghatározott huszonöt alkalommal történő felkérésen felül 

a) részt vesz az OH által meghatározott továbbképzésen, amely az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy 

minősítési eljárásában szakértőként való részvételéhez szükséges ismeretek 

fejlesztésére szolgál, 

b) közreműködik az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező 

intézményi önértékelés elkészítésében résztvevő pedagógusok munkájában az 

OH által meghatározott köznevelési intézményekben, valamint 

c) az OH kijelölése alapján közreműködik a minősítő vizsgát, minősítési eljárást 

követően benyújtott panaszok elbírálásában. 

(8)171 Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)–(3) 

bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött 

munkaidőnek neveléssel-oktatással – vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó 

gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén 

a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal – le nem kötött részében, bölcsőde esetén 

a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében – heti két órában 

a) fejlesztő támogató tevékenységet végez, melynek keretében 

aa) ellátja a pedagógus szakmai segítését, 

ab) ellátja a gyakornok mentorálását, 

ac) képzések lebonyolításában vesz részt, 

b) fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, melynek keretében: 

ba) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, 

pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények esetében a 

gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, 
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kutatásokban, intézményi dokumentumok elemzésében és készítésében, belső 

képzések szervezésében és megtartásában, 

bb) részt vesz – a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott 

pedagógus kivételével – a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott országos 

vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő 

felkészítésében, vagy 

c) intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. hatálya alá 

tartozó intézmény tekintetében intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos 

tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket végez. 

 

18. §175 A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá az üzemi tanács vagy a 

közalkalmazotti tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a 

pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a 

munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti 

kötött munkaidőre essen. 

 

33. § (1)212 Az Mt. 110. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl ügyelet és 

készenlét rendelhető el 

a) a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban, vagy 

b) a pedagógiai, nevelési programban meghatározott tanulmányi kirándulás 

vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett program 

megvalósításához. 
 

(2) Az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre állás és 

a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg a 

közalkalmazottat. 
 

(4) Ha a kollégiumban foglalkoztatott pedagógus nem tart foglalkozást – és a 

munkaidő-beosztásából más nem következik  

– a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a reggel hat órától huszonkét 

óráig tartó időszakban nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet,  

Megj.: A nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén az 

átalánydíj mértéke az óradíj hatvan százaléka,  

- heti pihenőnapon és munkaszüneti napon, ha a közalkalmazott kap 

másik pihenőnapot, az óradíj száz százaléka,  

- ha nem kap másik pihenőnapot, az óradíj százötven százaléka. 
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- továbbá bármely nap a huszonkét órától másnap reggel hat óráig tartó 

időszakban mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletet teljesít. E 

rendelkezésektől a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató a 

közalkalmazott javára eltérhet  

Megj.:  A mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén  

- az átalánydíj mértéke az óradíj ötven százaléka, heti pihenőnapon, 

illetve munkaszüneti napon hatvan százaléka.  

 

(5) Készenlét esetén az  

- átalánydíj mértéke az óradíj húsz százaléka, heti pihenőnapon és 

munkaszüneti napon harminc százaléka.  

A mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén  

- az átalánydíj mértéke az óradíj ötven százaléka, heti pihenőnapon, 

illetve munkaszüneti napon hatvan százaléka.  

- A nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén az 

átalánydíj mértéke az óradíj hatvan százaléka, heti pihenőnapon és 

munkaszüneti napon, ha a közalkalmazott kap másik pihenőnapot, az óradíj 

száz százaléka, ha nem kap másik pihenőnapot, az óradíj százötven 

százaléka. 

(6) Ha a készenlétet, ügyeletet pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazott látja el, az óradíj számításakor azt a pedagógus-munkakört 

kell figyelembe venni, amelyben a közalkalmazott a rendes munkaidejében a 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét teljesíti, több, eltérő óraszámú 

munkakörben történő foglalkoztatás esetén az egyes munkakörök kötelező 

óráinak az átlagát.  

Ha az ügyeletet, készenlétet – részben vagy egészben – nem pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott látja el, az óradíját harminc 

órával számolva kell meghatározni. E rendelkezésektől a közalkalmazott 

javára a kollektív szerződés, kollektív szerződés hiányában a munkáltató eltérhet. 

 

(7) Nem illeti meg a közalkalmazottat az ügyelet után pihenőidő, ha az ügyeletet 

kollégiumban, illetve a pedagógiai, nevelési programban előírt tanulmányi 

kiránduláson vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett 

programon teljesíti, továbbá, ha az ügyelet alatt nem kellett munkát végezni. 

 

(8) Az e §-ban meghatározott óradíj egy órára eső összege a pedagógus havi 

illetményének a következőkben meghatározott osztószámmal megállapított 

hányada. Az osztószámot az érintett beosztott pedagógus munkakörére előírt 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó mértékének 4,33-mal történő 

szorzata adja.  
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33/B.§ (9) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak 

alkalmazható az is, aki a 6. mellékletben foglaltak szerint az iskolában, 

kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári 

végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban 

szerzett emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik. 

33/J. § (1) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai felsőfokú 

pedagógusképzés, vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal 

nem látható el a feladat, a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-

oktatásban, kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be, továbbá 

vezetői megbízást kaphat az is, aki a 6. mellékletben foglaltak vagy az átmeneti, 

továbbá a kivételi szabályok szerint pedagógus-munkakört tölthet be az 

óvodában, iskolában, kollégiumban, valamint az adott nyelvből legalább 

középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik. 

 

 

6. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez284 

A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben 

alkalmazottak végzettségi 

és szakképzettségi követelményei 

 

 

11 Kollégium kollégiumi 

nevelőtanár 

kollégiumi nevelőtanár, 

gyógypedagógus, 

konduktor, 

szociálpedagógus, 

játék- és szabadidő-szervező tanár, 

tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő 

tanár, 

hittanár-nevelő tanár, 

pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos 

nevelő, 

a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának 

megfelelően tanító, tanár 

 
 

20/2012.EMMI 
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A KOLLÉGIUMOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

137/A. § E fejezet alkalmazásában foglalkozási csoport: az Nkt. 4. 

mellékletében foglalt létszámok alapján megszervezett kollégiumi csoportok 

tanulóiból a kollégium pedagógiai programja alapján a kollégiumi neveléshez és 

oktatáshoz, a szabadidő eltöltéséhez szervezett legalább öt tanulóból álló, 

pedagógus vagy a kollégium vezetője által megbízott személy által irányított 

tanulóközösség. 

137/B. § (1) A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a 

tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez. 

(2) Az Nkt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett 

kollégiumi foglalkozás lehet 

a) felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, 

egyéni vagy csoportos foglalkozás, 

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás, 

c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, ezen belül 

ca) szakkör, 

cb) érdeklődési kör, 

cc) önképzőkör, 

cd) énekkar, 

ce) művészeti csoport, 

cf) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny vagy bajnokság, diáknap, 

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, 

e) a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás, 

f) egyházi fenntartású kollégiumok esetében hitéleti foglalkozás. 

137/C. § (1) A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás 

lehet 

a) kötelező vagy 

b) szabadon választható. 

(2) A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a 137/B. § (2) 

bekezdés a) pontjában, heti egy órában a 137/B. § (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított 

lehetőségek közül további heti egy, szabadon választott foglalkozáson köteles 

részt venni. A 137/B. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

foglalkozások látogatása alól a tanuló – a kollégium házirendjében 

meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben 

szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat – felmentést kaphat. 

(3) A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves 

tanulói foglalkozási terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói 

foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tartalmazza a kötelező 
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foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető, szabadon 

választható foglalkozásokat. 

(4) A kollégiumnak az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez minden 

tanév első hetében fel kell mérnie, hány tanuló és milyen szabadon választható 

foglalkozáson kíván a tanévben részt venni. 

(5) Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a 

nevelőtestület fogadja el a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév 

megkezdéséig, a szabadon választható foglalkozásokra vonatkozóan 

legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. Az éves tanulói foglalkozási tervet 

az elfogadást követő három munkanapon belül a helyben szokásos módon közzé 

kell tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik 

be írásban a kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható 

foglalkozáson kívánnak részt venni. 

137/D. § A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő kollégium pedagógiai 

programjának megalkotása során az oktatásért felelős miniszter által kiadott és 

közzétett, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelveiben 

meghatározott pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs célokat és feladatokat is 

alkalmazni kell. 
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