Ez az összeállítás a hatályos jogszabályokból (törvény, és miniszteri
rendeletek) az óvoda- és iskolapszichológusokra vonatkozó részeket
tartalmazza.
Összeállította N. Kollár Katalin
2014. szeptember 30.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1
Módosítva 2012. aug. 24. 2013. márc. 28. június 20. és 2013. aug. 27. 2013. december 23.

KULCSSZAVAK: szakszolgálat feladatai, SNI ellátás, alkalmazás közalkalmazotti
jogviszony, óvodapszichológus 500 gyerekre és ennek finanszírozása, szülő joga és
kötelezettsége a szakellátás igénybevételére, munkaidő szabályozás, besorolás és bér,
tárgyi felszerelések
16. A pedagógiai szakszolgálatok
18. § (1) A szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási
intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.
(2) Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
b) a fejlesztő nevelés,
c)31 szakértői bizottsági tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
g) a konduktív pedagógiai ellátás,
h) a gyógytestnevelés,
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
(3) A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, működési feltételeinek, feladatai
ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

28. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság
szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
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(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást
nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban,
vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai
csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban a sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók - külön vagy közös,vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő
óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő
nevelési-oktatási intézmény) történhet.
(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi
feltételek szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a
neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű
gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális
gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai
nevelését, oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően
kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs ellátásban is részesül.
(6)126 A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy
gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján
gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése
elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére
kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A
szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná
felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges
utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.
(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai
csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelésoktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd,
fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az
óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében
valósítható meg.
(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben
a) a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi,
gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói,
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terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás
elsődleges célja
aa) a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése,
ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció,
ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai
osztályban történik,
b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és
szakképzettség kell,
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációját, rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja
gyógypedagógus végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú
államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal
rendelkező pedagógus is.
(10)127 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges
speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is
biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami
intézményfenntartó központ feladata.
(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a
Nemzeti Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért
felelős miniszter irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti
Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és
tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is.

34. Pedagógusok és alkalmazottak
61. § (1)137 Nevelő-oktató munka - óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás,
kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal
való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás - pedagógus-munkakörben, az óraadó
kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el.
Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem
létesíthető. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményben
köznevelési
alapfeladat-ellátásra
létesített
munkakörben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
(2) A pedagógiai szakszolgálatok feladatait és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
szakirányú felsőfokú végzettségű szakember látja el.
(3)138 A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiaiszakmai szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát
a Kormány rendeletben határozza meg. Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező
létszámát az 1. melléklet, az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők
finanszírozott létszámát a 2. melléklet határozza meg. Az óvodapszichológus kötelező
létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500
gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott
óvodapszichológust kell alkalmazni.
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Munkaidő
62. §……
(11a)148 Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - teljes
munkaidőben történő foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra. Az óvoda-,
iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek,
tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a
továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a gyermekekkel,
tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó
feladatokat. Az óvoda-, iskolapszichológus további heti tíz órában a közvetlen
pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el,
részt vesz a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátora által
szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló szakellátásba
történő irányítását, a munkaidő fennmaradó részében pedig a munkaköréhez szükséges
információk feldolgozásával, az óvodai, iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos
feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges tevékenységeket végez. A
közvetlen pszichológiai foglalkozás heti előírt időkerete indokolt esetben a nevelési,
tanítási év alatt az egyes hetek között átcsoportosítható. Részmunkaidős foglalkoztatás
esetén a koordinátorral való kapcsolattartáson kívül a munkavégzés valamennyi időkerete
arányosan csökken.
42. A szülő kötelességei és jogai
72. § (1) A szülő kötelessége, hogy…….
(4) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a
fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok
kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt
kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt
kötelezettségének betartására.
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50. A köznevelési rendszer finanszírozása
88. § (1)230 A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami
költségvetés és a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak
térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint
tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját
bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett
többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.
(2)231 A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat
összegét az éves költségvetési törvényben kell meghatározni. A köznevelés egyéb
feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. A települési
önkormányzat számára az általa fenntartott óvoda rekonstrukciós és fejlesztési fedezéséhez
az állam pályázati úton támogatást nyújthat.
(3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény köznevelési
feladatainak ellátásához költségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele, hogy az
intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét.
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(4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a
pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait. A pedagógiai
szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit külön jogszabály állapítja meg. Nem
állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás
igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a
kormányhivatallal.

54. Átmeneti és vegyes rendelkezések
96. § … (19)312 A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai
előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 2013.
szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor.
(20)313 A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott
alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a
fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél
kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba
történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján.
(20a)314 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes
munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.
(21)315 Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben,
valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a
2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi
nyugdíjkorhatárt.

3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és
szakképzettségi követelményei
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A nevelő-oktató munka
pedagógiai
szakaszai/Nevelésioktatási
intézmények

Pedagógus-munkakör

óvodapszichológus/
iskolapszichológus

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

pszichológus és óvodapedagógus vagy
gyógypedagógus vagy tanító vagy tanár,
pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia
szakirányon,
pedagógiai szakpszichológus
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óvoda- és iskola szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus*
*hatályos 2014. jan. 1-től 2013.évi CCXLV.törvény Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében
történő módosítására Magyar Közlöny 218. sz.2013. dec. 23.

_______________________________________________________________________

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
hatályos 2012.09.01-tól
KULCSSZAVAK: egészségfejleszési terv véleményezése, óvoda-és iskolapszichológusok
feladatköre, tárgyi feltételek
41. A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével
összefüggésben
128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött
időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő
egészségfejlesztő tevékenységekben.
(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok
kiválasztásánál beszerzi
a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus,
b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá
c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét.

44. Az óvoda- és iskolapszichológiai feladatok a nevelési-oktatási intézményben
132. § (1) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus,
iskolapszichológus ellátja az e §-ban meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja a
gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató
munka hatékonyságának segítése.
(2) A nevelési-oktatási intézményben dolgozó óvodapszichológus, iskolapszichológus
közvetlen segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához.
(3) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus a nevelési-oktatási intézményben a
gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében
közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét
növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő
személyközi kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos
tüneteit, továbbá
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a) megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a
képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció
vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek
megelőzése érdekében szükségesek,
b) megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a nevelési-oktatási intézményben az
egyén, a tanulócsoport, és az intézményi szervezet szintjén,
c) megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató
munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi
konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú
feladatokat,
d) megszervezi a krízistanácsadást a következő váratlan súlyos élethelyzetekben:
kortárshaláleset, súlyos iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet, továbbá terápiás
vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más
szakellátást biztosító intézményhez, valamint
e) a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a
pedagógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás
kereteit.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szűrővizsgálatok kiemelt célcsoportja a
nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók azon csoportja, akik az
Nkt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott és életkoruknak megfelelő pedagógiai szakaszt
megkezdték, így
a) óvoda esetén elsősorban az ötödik életévüket betöltött gyermekek,
b) iskola esetén az első, az ötödik, a kilencedik évfolyamos tanulók.
(5) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus a (3) bekezdés b), c), e) pontjában foglalt
feladatok megszervezése során szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos
tanácsadást szervezhet a gyermek, a tanuló, a pedagógus, továbbá a szülő megkeresésével,
valamint az érintett gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésével összhangban a szülő
számára is.
(6) Az iskolapszichológus szükség esetén az iskolában pályaválasztási és pályaorientációs
tanácsadást szervez, amelynek során
a) együttműködik a pedagógusokkal és a kijelölt pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási
szakemberével,
b) a helyi lehetőségek függvényében pályaorientációs foglalkozásokat tart az ötödik
évfolyamtól kezdődően az önismereti, képességstruktúra-feltárási, pályaismereti témakörben.
(7) Az óvodapszichológus, az iskolapszichológus
a) segíti a pszichológiai ismereteknek a nevelési-oktatási intézményen belüli elsajátítását,
b) kapcsolatot tart a környezetében működő óvodában, iskolában dolgozó
óvodapszichológussal, iskolapszichológussal,
c) együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal,
iskolapszichológussal a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai tevékenységgel
érintett gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb egészségügyi szakellátásra
történő utalása vonatkozásában,
d) az óvodai, iskolapszichológusi munka szakmai minőségbiztosítása érdekében kapcsolatot
tart az oktatásért felelős miniszter jogszabályban kijelölt, az Országos Iskolapszichológiai
Módszertani Bázis feladatait ellátó intézménnyel,
e) együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, tanuló pedagógiai
szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában,
(8) Az alapfokú művészeti iskolában az (1)–(7) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
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1. Ó V O D A
I. HELYISÉGEK
6. óvodapszichológusi
helyiség

ha az óvodapszichológus alkalmazása kötelező
óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
óvodában helyben alakítandó ki.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját
kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel
26.

4. óvodapszichológusi szoba

Gyermeklétszám szerint

27.

Asztal

1

28.

Szék

4

29.

Szőnyeg

1

30.

Könyvek, iratok tárolására is alkalmas polc

1

2. I S K O L A
I. HELYISÉGEK
8. iskolapszichológusi szoba ha az iskolapszichológus alkalmazása kötelező, iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
62.

5. Iskolapszichológusi szoba

63.

Asztal

1

64.

Szék

4

65.

Zárható irattároló szekrény

1

66.

Számítógép perifériákkal

1

67.

ruhatároló (fogas)

1

68.

Szeméttároló

1

69.

Telefonkészülék

1

70.

Szőnyeg

1

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
köznevelés információs rendszerének létrehozását és működtetését
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2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről
KULCSSZAVAK: alkalmazás és az alkalmazási feltételeknek meg nem felelés
7. §(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti beolvadás és közfeladat-ellátás átadás – az e törvényben
foglalt kivétellel – nem érinti az intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti
jogviszonyát, valamint magasabb vezetői, vezetői megbízását.
(2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek
a) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől
állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, valamint a
közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX . törvény 1 . számú mellékletében, továbbá az Nkt .
2013 . szeptember 1-jétől hatályos 2. mellékletében felsorolt nevel ő- és oktatómunkát
közvetlenül segítő munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak,
b) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013 január 1-jétől
állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátásához szükséges működtetési
feladatok végzésére foglalkoztatott technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013.
január 1-j étől az intézményt nem működteti.
(3) A Központ foglalkoztatotti állományába kerül ő, nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben, valamint nevel ő- és oktatómunkát közvetlenül
segítőmunkakörben foglalkoztatott közalkalmazott munkavégzési helye a 2012/2013.
tanítási év végéig nem változtatható.
(4) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott nem felel meg az Nkt.-ban és
a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben
történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott
képesítési feltételeknek, de a közalkalmazott a képesítési feltételek megszerzése
érdekében megkezdte szakirányú tanulmányait, illetve annak megkezdését legkésőbb a
2013/2014-es tanévtől vállalja, a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő
tanév megkezdéséig határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatható tovább. Mentesül a
képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az a közalkalmazott, akinek a
nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatár eléréséig tíz évnél kevesebb ideje
van hátra.
(5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől települési önkormányzat működteti, az
intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt
2012. december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően
foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt .) rendelkezései szerint
kerülhet sor.
(6) Az intézményben foglalkoztatott, a (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb
alkalmazott az önkormányzati fenntartó döntésétől függően 2013. január 1-jétől
foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a Kjt. vagy az Mt.
rendelkezéseit kell alkalmazni
(7) A Központ nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői magasabb vezetői
megbízást, ha a 4. § (2) bekezdése szerinti közfeladat-ellátás átadása miatt szükséges. A
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megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév
végéig szólhat.
(8) Az intézményben vagy az intézményegységben megbízott óraadóval létesített megbízási
jogviszonyba 2013. január 1-jén a Központ lép be jogutódként.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről
EMMI rendelet a módosításról 8/2014. (I. 30.)
KULCSSZAVAK: az iskola- és óvodapszichológus koordinátor feladatai, végzettségi
követelmény
11. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
29. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés i) pontja szerinti iskolapszichológiai, óvodapszichológiai
ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási
intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az
iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.
(2) Az iskola- és óvodapszichológiai feladatok koordinátorának a feladatai:
a) az óvodai, iskolai preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja, együttműködés a
pszichológiai tárgyú mérésekben és az eredmények kommunikációjában, b) a nevelésioktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára legalább havi
rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások szervezése,
c) a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített
gyermekeket, tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógiai
szakszolgálati, vagy az egészségügyi ellátás illetékességi körébe tartozó vizsgálat
kezdeményezésére vonatkozó döntés kialakításában, javaslattétel annak irányultságára,
helyére,
d) a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni
szakmai segítés, esetvezetési segítségnyújtás, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások
vezetésében való közreműködés,
e) a nevelési-oktatási intézmény vagy az intézményben dolgozó iskolapszichológus,
óvodapszichológus megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő
csoportfoglalkozás megszervezése, közreműködés annak az adott intézményben történő
megvalósításában,
f) egyéni tanácsadás és konzultáció a nevelési-oktatási intézményekből érkező pedagógusok
számára,
g) az Intézmény és a nevelési-oktatási intézmény közötti kapcsolat, kommunikáció segítése,
h) a pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független
szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő
ellátása, szakmailag indokolt esetben a titoktartás szakmai, etikai elveinek betartása
mellett az érintett intézményében dolgozó iskolapszichológussal, óvodapszichológussal
való konzultáció.
(3) Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor kapcsolatot tart a miniszter által az országos
szakmai irányítási feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos
Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal.
(4) Ha az Intézmény működési körzetében működő nevelési-oktatási intézményben az
iskolapszichológus, óvodapszichológus munkakör nem került betöltésre, az adott munkakör
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betöltéséig, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének erre vonatkozó írásbeli kérésére az
Intézmény támogatást nyújthat az ellátás iránti igény kielégítéséhez.
33. § (1) Az Intézményben a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozást – ha e
rendelet másképp nem rendelkezik – szakvizsgázott pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak végzik.
(2) Az Intézmény egyes feladatainak ellátásához kapcsolódóan a pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 6. melléklet határozza meg.
(7) Az, aki nem rendelkezik szakvizsgával, – a 44. § (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel –
pedagógus munkakörben foglalkoztatható, feltéve, hogy a munkáltató előírja a szakvizsga öt
éven belüli megszerzésének kötelezettségét.
44. § (1) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű
a) a munkakör ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség mellett az egyetemi vagy
főiskolai szakirányú továbbképzésben szerzett – jogszabályban meghatározott –
szakképzettség,
b) a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó
szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett
doktori cím, valamint
c) a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola, a tanácsadói szakpszichológusi, a
fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos vagy gyermek- és ifjúsági pszichiátria,
csecsemő- és gyermekgyógyászat, vagy gyermekneurológia szakorvos és a szociális
szakvizsga.

A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) rendelete a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
(Módosítása folyamatban – a pedagógusokra vonatkozó pl. kötött munkaidő,
gyakornoki szabályozás szakszolgálatban dolgozókra alkalmazása
tekintetében)
KULCSSZAVAK: kötött munkaidő fogalma, iskolapszichológus alkalmazása 500 fő
gyermek után, pedagógus pótszabadság, pedagógus szakvizsga és szakpszichológus
végzettség egyenértékűsége
17. §
(3) A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben,
pedagógiai szakszolgálati intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az
intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés, ennek hiányában a
munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak
nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok
a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.
(7) Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az
intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást
vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.
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30. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus,
óvoda- és iskolapszichológus, valamint a pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező,
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus
munkakörben foglalkoztatottak jogosultak az nevelő és oktató munkát végzőket megillető
pótszabadságra.
35. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben
(2) A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának alapja
a) a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete,
b) az átlag csoport- és osztálylétszám, valamint
c) a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa.
(3) A köznevelési intézmény közalkalmazottjának, munkavállalójának a fizetési kategóriák – a Kjt.
előmeneteli és illetményrendszere hatálya alá tartozók esetében a fizetési fokozatok – közötti
várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha törvénnyel alapított kitüntetést vagy díjat, vagy
miniszter által alapított díjat kapott.
(4) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a
doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű
továbbá a klinikai és a pedagógiai szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának megfelelő
szakorvosi, a gyermekgyógyász, a gyermek neurológus, a pszichiáter szakorvos és a szociális
szakvizsga.
(5) Az iskolapszichológus kötelező létszámát az iskola tanulólétszáma alapján kell meghatározni
oly módon, hogy
500 tanulónként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott iskolapszichológust
kell alkalmazni.
(6) Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a
könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik–tizenkettedik
évfolyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét
is figyelembe lehet venni.
(7) A köznevelési intézményben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor nem kell alkalmazni a Kjt.
20. § (2) bekezdés c) pontját.

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
Hatályos: 2012.04.27 - 2012.06.30

Kulcsszavak: pedagógus munkaköri besorolás
7. §
(1) A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy a munkaidő
óvodai foglalkozásokkal, tanítási órákkal, kollégiumi foglalkozásokkal (a továbbiakban
együtt: tanítás) le nem kötött részében melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a
nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a
feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.
1. Melléklet
Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök
I.
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Közoktatási intézmények Pedagógus-munkakörök
pszichológus
HIJ
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények Pedagógus-munkakörök
pszichológus
HIJ

Iskolák fenntartója 2013. január 1-től a Klébersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK),
amely feladatait a tankerületeken keresztül látja el.
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